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Predstavujeme novú predsedníčku ÚGKK SR Ing. arch. Jelenu Hudcovskú

V súvislosti s uvoľnením funkcie
predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) bola
uznesením vlády SR č. 930
z 21. 8. 2002 vymenovaná za
predsedníčku ÚGKK SR 1ng.
arch. Jelena Hudcovská.
Narodila sa 1. 2. 1952 v Bratislave, kde i §tudovala. Po absolvovaní stredoškolského štúdia, ktoré skončila v roku 1970
maturitou na strednej v§eobecnovzdelávacej §kole vyznamenaním, pokračovala v §túdiu odboru architektúra na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej. Vysoko§kolské štúdium skončila v roku 1976
tiež s vyznamenaním
Ing. arch. Hudcovská
po štúdiách pracovala najskór
v rokoch 1976 až 1992 ako projektantka v Urbione - Štátnom in§titúte urbanizmu a územného plánovania. Tu sa venovala najma tvorbe územných plánov velkých územných celkov, sídiel a ich zón, riešeniu výskumných úloh z tejto oblasti
a tvorbe regionálnych koncepcií životného prostredia pre oblasť západného Slovenska a južnej Moravy. Svojou usilovnosťou a snahou aplikovať moderné metódy pri riešení daných úloh sa vypracovala do funkcie hlavnej riditel'ky.
V tomto postavení ako prvá v Urbione využila pri riešení nevýskumnej úlohy počítačovú podporu a v poslednej fáze i využitie novotvoriaceho sa goegrafického informačného
systému (GIS).
Ing. arch. Hudcovská v roku 1992 krátko pósobila v Slovenskom úrade urbanizmu a architektúry (dnes Slovenská
agentúra životného prostredia), kde sa venovala príprave odborných materiálov na potreby Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Na základe dobrých pracovných kontaktov
s týmto ministerstvom začala od roku 1993 svoju ďalšiu profesionálnu pósobnosť na tomto ministerstve. Najskór vofunkcii samostatnej odbornej referentky a od roku 1999 vo funkcii vedúcej oddelenia územného plánovania obcí odboru
územného plánovania. V tejto riadiacej funkcii najma metodicky usmerňovala územné plánovanie slovenských obcí, riadila cezhraničnú územnoplánovaciu spoluprácu na hraniciach SR s Polskou republikou a s Maďarskou republikou, gestorovala obstarávanie územných plánov velkých územných
celkov a prác pre Pracovné spoločenstvo podunajských krajín (v súčasnosti financované prostredníctvom 1NTERREG
III), ako aj tvorbu, aktualizáciu a gestorstvo Programu obnovy dediny v SR, ďalej spolupracovala na príprave právnych predpisov v gesci i MŽP SR, resp. na pripomienkovaní
pripravovaných právnych predpisov v gescii ďaUiích rezortov. V tejto súvislosti treba spomenúť aj jej predná§atelskú
činnosť v oblasti legislatívy, v rámci odboru jej pOsobnosti
pri vzdelávaní zamestnancov štátnej správy. Osobitne inicia-

tívne sa venovala príprave GIS územného plánovania. Vo
všetkých aktivitách na spomenutých pracoviskách prichádzala permanentne do styku s pracoviskami rezortu ÚGKK
SR a s jeho dokumentačnými fondmi.
Odborná aktivita Ing. arch Hudcovskej
sa odrážala aj
v jej ďalších povereniach, keď pósobila ako "úradník - zástupca SR" v Európskom pracovnom spoločenstve na rozvoj
vidieka a obnovu dediny, kde vykonávala funkciu predsedníčky pracovnej skupiny pre Územné plánovanie a výstavbu
Medzivládnej komisie pre slovensko-polskú spoluprácu
a bola členkou Monitorovacieho výboru pre SAPARD.
Ako odborníčka sa aktivizuje aj v spoločenských organizáciách a v spolkoch. Je čestnou členkou Slovenskej komory
architektov, Spolku urbanistov a územných plánovačov Slovenska, Európskej rady pre malé mesto a dedinu, Spolku pre
program obnovy dediny a Klubu regionalistov pri Ekonomickej univerzite v Bratislave.
V rámci verejnoprospešných aktivítje najvýznamnejšiajej
poslanecká činnosť na komunálnej úrovni, keď od roku 1990
až doteraz pósobí vo funkcii predsedníčky komisie výstavby
a územného plánovania v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a od roku 1994 je tiež členkou komisie územného a strategického plánovania mestského zastupitel:~tva mesta Bratislava.
V uvedených aktivitách Ing. arch. Hudcovskej
sa priamo odrážajú aj jej vazby na jednotlivé činnosti organizácií
rezortu ÚGKK SR. Predov§etkýmje to spolupráca s tvorcami
základnej vrstvy GIS v Geodetickom a kartografickom ústave
Bratislava, ďalej súčinnosť s pracoviskami katastra nehnuteľností, najma so Správou katastra Bratislava IVa v neposlednom rade so samotným ÚGKK SR, najma v rámci legislatívnych procesov.
Ako z uvedených aktivít vyplýva, Ing. arch. Hudcovská
je osoba so značným akčným rádiom, pričom v každej oblasti svojej bohatej činnosti má za sebou úspdné výsledky.
V tejto súvislosti nemožno nespomenúť aj jej umeleckú činnost'. V priebehu §túdia i počas pracovnej činnosti, až donedávna působila ako speváčka v poloprofesionálnych bratislavských folklórnych súboroch Lúčnica a Technik.
Ing. arch. Hudcovská
je vydatá a má tri deti.
Z doteraj§ieho krátkeho pósobenia Ing. arch. Hudcovskej vo funkcii predsedníčky ÚGKK SR vyplýva, že si svojim prirodzeným §armom, ústretovým prístupom k novým
spolupracovníkom a najma objektívnym ponímaním problematiky rezortu, vrátane jitndovaného reagovania na ridenie
aktuálnych problémov, získala a priebežne získava v§eobecné
uznanie vo svojej novej funkcii. Podl'a dosiahnutých výsledkoch v jej doteraj§ej činnosti je reálny predpoklad, že bude
viesť rezort ÚGKK SR k úspe§nému napredovaniu.
V novej zodpovednej funkcii že láme Ing. arch. Jelene Hudcovskej vel'a zdravia a síl, neutíchajúci pracovný elán a aby
úspdne zvládla náročné úlohy, ktoré stoja pred rezortom
ÚGKK SR.
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Ing. Oldřich Pašek, místopředsedou ČÚZK

Předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK) Ing. Karlem Večeře byl
s účinnosti od I. 3. 2002 jmenován do funkce místopředsedy
CÚZK Ing. Oldřich Pa§ek.
Ing. Pa§ek se narodil 15. 7.
1954 v Praze. Středoškolské studium ukončil na Vojenském gymnáziu v Opavě v roce 1974 a obor
zeměměřictví na Vojenské akademii v Brně v roce 1979.
Dosavadní profesionální drávět§í části s vojenskou topogra-

ha Ing. Paška je spojena Z
fickou službou.
V roce 1979 nastoupil jako geodet u geodetického odřadu
v Opavě. Zde zpočátku působil vefunkcích technickýchjako geodet a vedoucí výpočetního pracovi§tě. V pionýrských dobách
zavádění výpočetní techniky do geodetické praxe se zabýval
programováním, výpočetními pracemi souvisejícími zejména
s údržbou trigonometrické sítě. Později ve vy§§íchpozicích odpovídal za výsledky útvaru např. při mapování, vlícování, vyzna(~ovánístátních hranic a výcviku důstojníků v záloze.

V roce 1992 oddel do Výzkumného střediska topografické
služby tehdej§í Československé armády, kde se zabýval ekonomickými problémy na úseku řízení produkce. Na přelomu
let 1994 a 1995 absolvoval pětiměsíční odborný a jazykový
studijní pobyt v USA v zařízeních americké armády. V letech
1995-1997 pracoval v topografickém odboru Generálního
§tábu Armády České republiky v oblasti řízení výroby topografické služby. Na konci roku 1997 oddel do zálohy.
Na CÚZK nastoupil Ing. Pa§ek v roce 2001 z Katastrálního úřadu v Opavě, kde téměř po 4 roky působil jako §kolitel digitalizace katastrálních map, mapových produktů
a tehdy nově zaváděného informačního systému katastru nemovitostí.
Prostřednictvím odborů ČÚZK usměrňuje Ing. Pa§ek chod
katastrálních úřadů, Zeměměřického úřadu a Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického.
V jeho působnosti je řízení rozvoje resortu v oblasti zeměměřictví, katastru a informatiky.
Blahopřejeme Ing. Oldřichovi Pa§kovi ke jmenování do
zodpovědné funkce a přejeme mu k zvládání náročných úkolů
mnoho invence, sil a pevné zdraví.

Nový podpredseda ÚGKK SR Ing. Peter Vojtko nastúpil do funkcie

Vláda Slovenskej republiky (SR)
svojím uznesením č. 1056 z 18. 9.
2002 vymenovala za podpredsedu Úradu geodézie, kartografie
a katastra (ÚGKK) SR Ing. Petra
Vojtku.
Narodil sa 27. 7. 1959 v Nitre.
Stredoškolské §túdium skončil
na Strednej priemyselnej §kole
stavebnej odbor geológia a banské meračstvo v Spišskej Novej
Vsi maturitou s vyznamenaním
v roku 1978 a odbor geodézia a kartografia na Stavebnejfakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1983.
Ing. Vojtko pracovný proces začal v rokoch 1983 až 1985
v DRUPOS, družstevno-projektovej a inžinierskej organizácii vofunkcii geodeta. V roku 1985 prdiel do Výstavby hlavného mesta (hl. m.) SR Bratislavy, investorsko-inžinierskej
organizácie, kde od roku 1988 vykonávalfunkciu zodpovedného geodeta investora. Od roku 1991 až do vymenovania
do teraj§ej funkcie pracoval v oddelení správy nehnutel'ností
v Magistráte hl. m. SR Bratislavy, vo funkcii vedúceho referátu zápisov vlastníckych práv do katastra nehnutel'ností
(KN). V tejto súvislosti okrem iného vykonávalfunkciu zástupcu
obce, a tým aj predsedu v komisiách na obnovu evidencie pozemkov a právnych vztahov k nim na území Bratislavy.
V priebehu uvedených zamestnaní Ing. Vojtko vykonával
rázne druhy geodetických a kartografických činností a prie-

bežne prichádzal do priameho kontaktu s pracoviskami rezortu ÚGKK SR, najma na úseku KN (predtým evidovania
nehnuteliwstí). Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa staral
aj o svoj odborný rast. V roku 1988 získal opravnenie na výkonfunkcie zodpovedného geodeta v roku 1992 oprávnenie
overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác
(dnes osvedčenie o osobitnej odbornej spásobilosti na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podla § 6 písmo a) ažj) zákona Národnej rady
SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii}.
Zodpovedným prístupom k plneniu úloh Ing. Vojtko zabezpečoval nielen vyžadovanú kvalitu ich výsledkov, ale získal si uznanie a plnú podporu svojich spolupracovníkov, ako
aj kontaktných odberatel'ov. Osobitne možno spomenúť jeho
priamu zainteresovanosť na vytvorení osobitnej evidencie
o nehnutel'nom majetku hl. m. Bratislavy a pri zabezpečovaní
jeho zápisov vlastníckych práv k nehnutel'nostiam do KN.
Jeho doteraj§í spolupracovníci ho poznajú nielen ako dobrého odborníka a usilovného pracovníka, ale tiež ako organizátora a iniciátora športových a spoločenských akcií na
pracovisku i mimo neho, čo pozitívne ovplyvňovalo pracovné
prostredie na jeho doterajšom pásobisku.
Vzhládom na uvedené vlastnosti a schopnosti bol Ing.
Vojtko v centre pozornosti pri výbere do vedenia ÚGKK SR
a nás ledne aj vymenovaný do teraj§ej novej zodpovednej
funkcie.
Do tejto funkcie želáme Ing. Petrovi Vojtkovi vela zdravia
a síl, aby úspdne dalej rozvíjal geodéziu, kartografiu a kataster v SR.
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Ing. Petr Urban,
katedra mapování a kartografie
Fakulty stavební ČVUT v Praze

Základní principy radarové interferometrie vysvětlené na příkladech. Způsob výpočtu interferogramu a jeho převod na digitální model povrchu. Výsledky mapovací mise raketoplánu Endeavour.

Basic principles of radar interferometry explained on examples. Calculation of an interferogram and its transfer to digital
surface model. Results of Endeavour space shuttle mapping mission.

Principy interference elektromagnetického záření jsou dobře
známy již několik století, avšak teprve se startem radarových
družic ERS (European Remote Sensing Satellite) v první polovině 90. let minulého století se pojem radarová (družicová)
interferometrie začal dostávat do popředí zájmu odborníků
v oblasti dálkového průzkumu Země. Aplikace principů interference koherentního záření na radarová data pořízená
z těchto družic ukázala nové možnosti využití těchto dat v oblasti získávání informací o prostorovém členění zemského
povrchu [l].
Tento článek si klade za cíl blíže přiblížit čtenáři principy
radarové interferometrie, neboť právě v těchto měsících by
měly být dány odborné veřejnosti k dispozici výsledky mapování téměř celého zemského povrchu metodou radarové
interferometrie s takovou přesností, která nemá v globálním
měřítku obdoby (viz kapitola 3).

Metoda radarové interferometrie vychází přímo z radarových
dat, pořizovaných radarovými družicemi, popř. radarovými
aparaturami umístěnými na letadlech či raketoplánech. Radarové aparatury, na rozdíl od optických skenerů, jako je např.
přístroj Enhanced Thematic Mapper (ETM) na družici Landsat 7, pořizují data obsahující dvě informační složky, složku
amplitudovou a složku fázovou. Amplitudová složka v sobě
zahrnuje informaci o intenzitě odraženého záření a stejně
jako u optických skenerů popisuje zejména odrazivé vlastnosti povrchu a tím tento povrch polohopisně mapuje. Fázová složka v sobě zahrnuje informace o fázi (fázovém doměrku) odraženého mikrovlnného záření, což je právě ona
klíčová informace nutná pro výpočet digitálního modelu povrchu (DMP) interferometrickou metodou.
Máme-li k dispozici dva radarové snímky ze stejného
území, můžeme porovnat fázovou složku odraženého záření
mezi odpovídajícími si obrazovými body na těchto snímcích
a na základě této informace získané pro každý obrazový bod
na snímku vypočítat relativní výškové členění zobrazovaného území.

Družice vybavená radarovou aparaturou muze snímat
jedno a totéž území pod mírně se lišícím úhlem pohledu.
Toho může být dosaženo buď současně (dva radary mohou
být součástíjednono nosiče: raketoplán, letadlo), nebo v různém čase využitím toho, že dráha družice (např. ERS-l) se
po určitém čase opakuje, nebo že dvě družice letí po téměř
totožné oběžné dráze v určitém časovém rozestupu (ERS-l,
ERS-2). V případě družic ERS, je interval mezi průlety (pozorováními) 1,35 nebo násobek 35 dnů. Vzdálenost mezi
družicemi v rovině kolmé ke směru dráhy družice se nazývá
interferometrická základna (obr. 1) a její projekce do roviny
kolmé k šikému pohledu (směru vysílání mikrovlnného záření) se nazývá kolmá základna (obr. 2).
Máme-li k dispozici dvojici radarových snímků daného
území, pak vynásobením prvního snímku druhým (pixel do
pixelu) vznikne interferogram. Potom tedy amplituda každého pixelu v interferogramu představuje hodnotu amplitudy pixelu z prvního snímku vynásobenou amplitudou odpovídajícího pixelu druhého snímku a fáze každého pixelu
v interferogramu (zkráceně interferometrická fáze) představuje rozdíl fází odpovídajících si pixelů z prvního a druhého
snímku.
Pomocí interferometrické fáze lze měřit relativní výškové
členění terénu daného území. Předpokládejme, že každý pixel radarového snímku je představován pouze jedním dominantním odražečem, který se v čase nemění. Potom bude interferometrická fáze &p závislá na rozdílu vzdáleností mezi
odražečem a oběma radary. Změna tohoto rozdílu Lir, která
vzniká přechodem z jednoho pixelu na druhý má jednoduché vyjádření (při aproximaci, která platí pro krátké základny
a ne příliš vzdálené pixely), které závisí na několika geometrických parametrech (obr. 2).
Jak již bylo řečeno, každý pixel radarového snímku obsahuje vedle informace o amplitudě odraženého záření i informaci o fázi l/J tohoto záření, pro níž existuje jednoduchý
vztah
2n:

l/J

4n:

= T Rtam-zpět = T R,
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kde je:
R vzdálenost mezi odražečem a radarem,

A vlnová délka záření emitovaného systémem SAR (Synthetic Aperture Radar).
Hodnota interferometrické fáze v bodě A (respektive B) je
potom rovna (obr. 2)
AA.
'-"!'A
= -4n [R (2, A) - R (I, A)],

A

8epB = 4n [R (2, A)

dr - R (I,

-

A

B)].

Změna interferometrické fáze mezi body A a B, jež mají
shodnou šikmou vzdálenost na radarovém snímku pořízeném
družicí I, má pak hodnotu
4n
dep = 8epA - &PB = - dr,
A
kde pro malé úhly 80 a velkou vzdálenost R (což je v případě družicové interferometrie zajištěno) můžeme dr vyjádřit takto:
q
dr = 80- sin (O)
4n

R

Bn

--A-li

sin (O)
q

sin (O)'

Celkový tvar výrazu pro změnu interferometrické fáze
včetně rozdílné šikmé vzdálenosti pixelů můžeme psát pomocí dvou složek, kterými jsou
I. změna fáze úměrná výškovému rozdílu q vztaženému k referenční ploše,
2. změna fáze úměrná posunu s dvou odražečů v šikmém
směru (obr. 3),

dep= ~

Bnq
A

qa =

A R sin (O)
2B
.
n

V případě družic ERS (A= 56 mm, 0= 23°, R = 850 km) lze
výše uvedený výraz zjednodušeně psát
qa

=

9~00 [ml;
n

= Bn -q-.

Výraz pro změnu interferometrické fáze má potom tvar

dep _

ním výškovým rozdílům terénu. Zjednodušeně lze říci, že
před tímto vyrovnáním měly body o shodné nadmořské výšce
ale rozdílné šikmé vzdálenosti od radarové antény rozdílné
hodnoty interferometrické fáze v interferogramu. Po tomto
vyrovnání jsou již hodnoty interferometrické fáze v interferogramu, pomineme-li posuny terénu a vnější rušivé vlivy,
závislé pouze na výškovém členění terénu.
lnterferogram je složen z proužků, které jsou od sebe odděleny fázovými nespojitostmi. Výškový rozdíl mezi dvěma
sousedními fázovými nespojitostmi se nazývá míra neurčitosti a lze ji vypočítat z parametrů interferogramu. Je definována jako výškový rozdíl qa, který po interferometrickém
vyrovnání generuje změnu interferometrické fáze o velikosti
2n. Míra neurčitosti je nepřímo úměrná velikosti kolmé základny (obr. 4)

R sin (O)

+~

Bns
A

R sin (O) ,

kde je:
A vlnová délka radarového systému,
O incidenční úhel emitovaného mikrovlnného záření,
Bn velikost kolmé základny,
R vzdálenost mezi radarovou anténou a odražečem v šikmém směru,
q změna výšky sousedního odražeče,
s změna šikmé vzdálenosti sousedního odražeče.
Velikost kolmé základny je známa z přesných orbitálních
parametrů drah družic, a proto může být druhý člen výrazu
pro výpočet změny interferometrické fáze odečten. Tato operace se nazývá interferometrické vyrovnání a jejím výsledkem je fázová mapa (interferogram), kerá odpovídá relativ-

jestliže je tedy použita kolmá základna o velikosti 100 m, potom změně interferometrické fáze o 2n odpovídá změna
93 m ve výšce. Obecně platí, že čím většíje kolmá základna,
tím přesnější je výškové měření. Existuje však určitá mez velikosti kolmé základny, jejíž překročení má za následek dekorelaci radarových signálů, a tedy ztrátu interferometrické
informace. Čím větší je totiž kolmá základna, tím rozdílnější
je úhel pohledu na zájmové území a tím rozdílnější jsou
i vlastnosti záření odraženého od objektů ležících v tomto
území. Pro každý systém lze najít optimální kolmou základnu, která maximalizuje poměr signálu (udávajícího
výšku terénu) a hladiny šumu. V případě ERS je velikost optimální kolmé základny 300 až 400 m [2].
Míru neurčitosti ovlivňuje především velikost kolmé základny Bno U aparatur, kde lze volit vlnovou délku radarového systému (např. radarový systém s kombinací pásem
L (A = 235 mm) a C (A = 56 mm), lze míru neurčitosti ovlivnit i volbou vlnové délky. Jestliže máme např. konfiguraci
systému ERS (A = 56 mm) s kolmou základnou Bn = 30 m,
která definuje míru neurčitosti qa = 310m (obr. 5a), pak použitím větší kolmé základny Bn = 120 m dosáhneme zmenšení
míry neurčitosti na qa = 78 m (obr. 5b). Obdobného efektu
dosáhneme i přepnutím rad aru z L-pásma do C-pásma.
Z obr. 5 je velmi dobře patrný rozdíl v podrobnosti a čitelnosti obou interferogramů. Zatímco v méně podrobném
interferogramu s kratší kolmou základnou (obr. 5a) je velmi
dobře čitelný i výškově značně členitý terén, v podrobnějším
interferogramu s delší kolmou základnou jsou interferometrické proužky ve výškově velmi členitém terénu jen těžko
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identifikovatelné. Tuto vlastnost je třeba mít na paměti při
převodu interferogramu na samotný DMP.
Vyrovnaný interferogram dává informaci pouze o relativním výškovém členění terénu, která je navíc nejednoznačná.
Fázová změna mezi dvěma body na vyrovnaném interferogramu udává aktuální změnu ve výšce (v rámci jednoho fázového cyklu) plus celočíselný násobek míry neurčitosti. Proces, který určitému počtu interferometrických proužků
přiřazuje odpovídající absolutní výškový rozdíl se nazývá
rozbalení fáze. Existuje několik dobře známých technik na
rozbalení fáze, avšak je nutno říci, že bez doplňkových informací obvykle nedávají jednoznačné správné řešení, a to
především v oblastech s velkým výškovým členěním [3].
Jakmile je fáze interferogramu rozbalena, je k dispozici
výšková mapa v šikmém radarovém zobrazení. To je první
krok k získání DMP. Tuto výškovou mapu je poté nutno převést ze šikmé projekce do ortogonální a souřadnicově připojit do požadovaného zobrazení.

Na počátku roku 2000 bylo pomocí radarové aparatury umístěné na raketoplánu Endeavour metodou radarové interferometrie úspěšně zmapováno 80 % povrchu Země (obr. 6). Data
pořizená během této mise jsou určena především pro vojenské účely, avšak v určité degradované podobě budou k dispozici i civilní odborné veřejnosti.
Zpracování, které trvalo více než dva roky, v sobě zahrnovalo převod několika terabytů naměřených radarových dat
na skutečné informace o prostorovém členění zemského povrchu. Maximální přesnost DMP vytvořeného z těchto dat
dosahuje 15 metrů v poloze a 12 metrů ve výšce. Data budou k dispozici v rastrové podobě s prostorovým rozlišením
30 metrů pro území USA a 90 metrů pro ostatní svět. Takto
přesný a především globální model Země dosud nebyl vytvořen. Je nutné si uvědomit, že výsledkem této mise není
pouhý výškový model povrchu Země ale současně i kompletní zmapování tohoto povrchu z hlediska polohopisu.
Při této misi bylo použito dvou radarových aparatur, jedné
přímo v těle raketoplánu a druhé, umístěné na vysunutém 60
metrů dlouhém ramani. Žádným problémem pří tomto globálním mapování povrchu Země nebyla ani oblačnost, kterou

lze radarovými aparaturami snadno proniknout, a mapovat tak
území optickým senzorům skrytá. Protože jsou radary aktivními systémy, byla značná část měření prováděna i v noci, a tak
celá mise trvala pouhých 11 dní, přičemž mnohá místa byla
zmapována několikrát po sobě (obr. 6). Pří každém přeletu byl
mapován pás úzellÚo šířce 225 km v C-pásmu a vybraná území
o šířce 50 km byla navíc zmapována přesněji radarem pracujícím v X-pásmu (/o = 30 mm). Více informací nalezne čtenář
na internetové adrese: http://www.jpl.nasa.gov/srtm, kde jsou
i informace o podmínkách získání dat z této mise.

Výše zmíněná aplikace je sice nejlepším, avšak ne jediným
příkladem použití radarové interferometrie v praxi. významnou roli hraje na poli měření prostorových změn povrchu Země diferenční interferometrie, jež představuje další
vývojový stupeň vlastní radarové interferometrie. Tato metoda umožňuje měřit poklesy či sesuvy půdy v poddolovaných oblastech či v místech zemětřesení se subcentimetrovou přesností. Diferenční interferogramy získané touto
metodou tak slouží např. k identifikaci a predikci míst, ve
kterých je vhodné věnovat zvýšenou pozornost statice nově
zakládaných či již postavených budov či jiných objektů.
Aplikovatelnost této metody v podmínkách České republiky
je v současné době testována v rámci autorova doktorského studia. Předpokládá se, že s výsledky této studie budou čtenáři seznámeni v některém z dalších čísel tohoto časopisu, nebo se
mohou v případě zájmu podívat přímo na autorovu domovskou
internetovou stránku: http://gama.fsv.cvut.cz!-urban.

[I] ESA Interferometric Library on http://earth.esa.int.
[2] CLOSA, 1.: The Influence ofOrbit Precision in the Quality ofERS
SAR Interferometric Data. ESA Library on http://earth.esa.int.
1998.
[3] GHIGLIA, D. C.-PRITT, M. O.: Two-Dimensional Phase Unwrapping. New York, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
Do redakce došlo: 22. 5. 2002
Lektoroval:
Ooc. Ing. Jan Kolář, CSc.,
GISAT, Praha
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Príspevok k digitalizácii nečíselných
katastrálnych máp

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Nečíselné a číselné katastrálne mapy (KM). Analágové a digitálne Jormy KM. Proces sekundárnej digitalizácie nečíselných
KM ich prepracovaním - vyhotovením duplikátu. Riešenie týmto procesom vyvolanej strategickej otázky ako dfllej pokračovať
s výmerami pozemkov, ktorých analytický výpočet zo súradníc podrobných lomových bodov obvodu pozemku získaných digitalizáciou dáva odlišné hodnoty od výmer tých istých pozemkov získaných póvodne pri tvorbe katastrálneho operátu nečíselnej KM, resp. získaných neskór pri aktualizácii obsahu nečíselnej KM geometrickým plánom.

Non-numerical and numerical cadastral maps (CM). Analogue and digital Jorms oj CM. Procedures oj secondary digitizing
oj non-numerical CM by their reprocessing - inserting oj their duplicate. Solving oj a strategic problem caused by this procedure - how to continue with acreages oj lands whose analytic computation Jrom coordinates oj detailed vertex points at the
circumJerence oj a land obtained by digitizing presents results differing Jrom acreages oj the same lands originally obtained
during Jorming oj cadastral register or obtained previously in the course oj updating the content oj the non-numerical CM by
geometric sketches.

1. Kataster nehnutefností

a katastrálna

mapa

Kataster nehnutefností (KN) je geometrické určenie, súpis
a popis nehnutefností, ktorého súčasťou sú údaje o právach
k nehnutefnostiam, najma údaje o vlastníckych právach
k nim.
Každý KN je vefmi zložité, nákladné a rozsiahle dielo,
ktoré sa tvori niekofko desaťročí a spravidla vždy nadviizuje
na nejaké predchádzajúce výsledky. Jeho riadne spravovanie
a rozvoj sú podmienené dlhodobou politickou a ekonomickou stabilitou štátu. Pre spofahlivosť každého KN má osobitný význam aj kontinuita jeho vývoja. Prípadné narušenie
tejto kontinuity maže mať vážne dasledky, ktoré sa odstraňujú iba vefmi ťažko. Koncepčné zmeny KN a jeho obsahu
sú vždy mimoriadne nákladnou a dlhodobou záležitosťou.
KN slúži na viacero ciefov, z ktorých treba vyzdvihnúť najma zabezpečenie istoty vlastníctva nehnutefností, a tým aj
rozvoj a trhu s nehnutefnosťami, zabezpečenie spravodlivosti
zdanenia nehnutefností, ďalej je nástrojom na zabezpečenie
rovnosti pri získavaní nehnutefností a slúži na zabezpečenie
účiného riadenia zdroj ov najma pofnohospodárskej a lesnej
výroby a bytovej politiky. KN má nenahraditefnú funkciu pri
poskytovaní bezpečnosti a určitosti získavania nehnutefností
a ďalšieho nakladania s nimi. Funkcia KN v trhovej ekonomike je nenahraditefná.
Stát, ktorý uznáva vlastníctvo nehnutefností a ktorý ochraňuje práva vlastníkov pred zásahom tretej osoby, prijíma
opatrenia umožňujúce riadny prevod a prechod vlastníctva
nehnutefností. Toje umožnené vtedy, ak o tvare, rozsahu, vefkostí a polohe konkrétnej nehnutefnosti, ale aj o právach
k tejto nehnutefnosti, existuje dostatočná jasnosť a určitosť
pre tretiu osobu, ako aj pre všetkých, ktorí sú zainteresovaní
na prevode, resp. prechode vlastníctva, v širšom chápaní na
vzniku, zmene a zániku vlastníckeho a iného vecného práva
k tejto nehnutefností.
Tvorba nástroj a štátu, ktorou je zabezpečená požadovaná
verejnosť a jasnosť o geometrickej definícii konkrétnej nehnutefnosti (a tiež o právnych vzťahoch k tejto nehnutefnosti),
je prejavom stupňa právnej istoty v každom štáte. V prípade,

že štát takýto nástroj nevytvorí, alebo ho vytvorí v nedostatočnej miere, ekonomický rozvoj krajiny sa pribrzdí a náklady spojené s prekonávaním rizika na poisťovanie zmenšia
atraktivitu dotknutej krajiny z hfadiska umiesťovania kapitálových investícií.
V najjednoduchšej podobe katastrálnymi geodetickými
činnosťami je zabezpečované vytýčenie a zaznamenanie polohy lomových bodov hraníc, resp. rohov nehnutefností.
V tejto súvislosti možno použiť viacero metód, z ktorých
každá má svoju presnosť výsledkov, svoju náročnosť časovej
spotreby, svoju náročnosť požiadaviek na prístrojové vybavenie a svoje finančné náklady. Tieto aspekty katastrálnych
geodetických činností sa vzájomne ovplyvňujú a pri vofbe
konkrétnej metódy treba zobrať do úvahy cief, na ktorý sú
geodetické činnosti vykonávané, t. j. charakter a typ KN.
Katastrálny operát tvoria dokumentačné materiály potrebné na spravovanie KN a na obnovu katastrálneho operátu.
Nenahraditefným komponentom katastrálneho operátu je
najma súbor geodetických informácií (SGI) KN, ktorý sa
člení na
a) katastrálnu mapu (KM),
b) mapu určeného operátu,
c) pracovnú mapu,
d) geometrický plán (GP),
e) záznam podrobného merania zmien,
f) meračský náčrt a prehfad čísel podrobných bodov,
g) súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia (KÚ),
h) zoznamy súradníc podrobných bodov.
Súčasťou SGI KN sú aj údaje o spojení lomových bodov,
definičný bod KÚ, definičný bod parcely, operát z vytýčenia
hranice pozemkov a ďalšia geodetická dokumentácia.
Terminologických definícií KM existuje viacero. V rámci
príspevku budeme pracovať s klasickou definíciou: KM je polohopisná mapa vefkej mierky zobrazujúca nehnutefnosti
a KÚ evidované v katastrálnom operáte; pozemky sú v KM
zobrazené priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny
a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami dru-
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hov pozemkov; stavby sa zobrazujú priemetom ich vonkajšieho obvodu do zobrazovacej roviny.
KM sú nevyhnutnou a ťažiskovou časťou SGI katastrálneho operátu KN a sú technickým podkladom na evidovanie nehnutefností v KN. Funkciu máp KN plnia mapy vefkých mierok, na ktorých sú geometricky a polohovo
zobrazené evidované nehnutefností. Geometrické a polohové zobrazenie nehnutefností prostredníctvom zobrazeni a
ich hraníc, spolu s ďalšími evidovanými údajmi jednoznačne určuje tvar, vefkosť a polohu každej nehnutefnosti,
ako objektu práv, čím ju jednoznačne odlišuje od iných nehnutefností, a tak plní základnú podmienku na určitosť všetkých právnych úkonov viažucich sa na konkrétnu nehnutefnosť.
KM sa tvori a dopÍňa v katastrálnom konaní podfa katastrálneho zákona. KM možno tvoriť a dopÍňať na mapových
listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako vektorovú katastrálnu mapu (VKM) v štruktúre a vo výmennom
formáte, ktorý je ustanovený Úradom geodézie, kartografie
a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR). V KÚ alebo
v jeho časti s VKM sa povinne priebežne dopÍňa a aktualizuje SGI KN v digitálnej forme v ustanovenej štruktúre a výmennom formáte; informácie z aktualizovaného SGI v digitálnej forme sa poskytujú elektronickým výstupom alebo
v analógovej podobe.
Mapy vefkých mierok, ktoré sú podkladom pre mapy KN
na území SR, majú rozny povod, a tým aj roznu technickú
úroveň (dátum vzniku, zobrazovaciu sústavu, mierku, presnosť, rozlišovaciu úroveň zobrazenia ... ). Vefmi doležitým
prvkom technickej úrovne týchto máp je i rozmanitá úroveň ich aktualizácie na časovej osi od ich vzniku, a to jednak z pohfadu meniacich sa intemých predpisov aktualizácie máp a dopÍňania obsahu máp, ako aj z pohfadu
diferencovanej pracovnej disciplíny dodržiavania týchto
stanovených ale meniacich sa kritérií presnosti práce s mapou.
2. Digitálna KM
Z hfadiska tvorby KM a z toho rezultujúcej technickej hodnoty výsledného produktu delíme KM na nečíselné a číselné
mapy.
Pod nečíselnou KM rozumieme povodnú mapu vel'kej
mierky vyhotovenú graficky čiže priamym zobrazením povrchu Zeme na fyzikálnu podložku (vačšinou metódou meračského stola) bez zaznamenávania číselných údaj ov merania na podrobné polohové bodové pole (čiastkové etapy
tvorby mapy nemajú dokumentované svoje výsledky, a teda
v pripade straty alebo zničenia originálu mapy nemožno originál mapy obnoviť). Nečíselné KM v porovnaní s číselnými
KM sú charakterizované nižšou presnosťou. Číselná mapa je
povodná mapa veTkej mierky (t. j. mapa vyhotovená z priameho prešetrovania a z podrobného merania alebo z fotogrametrického vyhodnotenia) spracovaná na podklade číselných meračských údaj ov (ktoré sú dokumentované
a umožňujú obnoviť originál mapy pri jeho strate alebo zničení). Číselnými mapami sú všetky mapy vyhotovené geodetickými a fotogrametrickými metódami na základe zaznamenaných číselných údajov (zmerané údaje zaznamenané
v zápisníku, v náčrte alebo na médiu, prípadne súradnice podrobných bodov z týchto údaj ov vypočítané alebo fotogrametricky odmerané) a údaj ov umožňujúcich konštrukciu obsahu (náčrty, prehfady čísel bodov, predpisy na kresbu).
Výmery parciel sú získané buď graficky (planimetricky alebo
vyrátané zo súradníc podrobných bodov určených kartometricky) alebo vypočítané zo súradníc určených z priameho

merania. Číselné výsledky možu byť ale aj nemusia byť uložené na pamaťových médiách počítača [7].
KM može existovať
a) v analógovej forme, alebo
b) v digitálnej forme či už v podobe jej polotovaru (dokumentované číselné meračské údaje umožňujúce obnoviť
originál mapy), alebo v kompletnej digitálnej podobe.
Pod analógovou mapou (mapou v analógovej forme) rozumieme grafický záznam obrazu mapy vyjadrený zobrazením na fyzikálnom podklade (čiary a znaky na papieri alebo
na fólii, a to bez ohfadu na dobu alebo metódu vyhotovenia).
Pod digitálnou mapou (mapou v digitálnej forme) rozumieme číselný (digitálny) záznam obsahu a konštrukčných
(prípadne iných) prvkov mapy, ktorý možno pomoc ou počítačových techník vizualizovať a využívať. Záznam vzniká buď
výpočtovým spracovaním meračských údaj ov (vtedy hovoríme o primárnej digitalizácii) alebo získaním digitálneho obrazu digitalizovaním analógového obrazu (mapy, snímky)
spravidla pomocou skenera a vtedy hovoríme o sekundárnej
digitalizácii. Za primárnu digitalizáciu treba považovať aj získanie číselných údaj ov meracou geodetickou alebo fotogrametrickou technikou spolu s ich následným spracovaním
v počítačovom prostredí umožňujúcim vizualizáciu. Záznam
je uložený na pamaťových médiách počítača. Digitálna mapa
može mať rastrový alebo vektorový tvar, ale súbežne aj analógovú formu, a to ak je jej obsah súčasne zobrazený aj na
papieri alebo fólii.
3. Digitalizácia nečíselných KM
Stupeň plnenia úloh KN spojených s jeho funkciou, ako modemého informačného systému, je okrem iného limitovaný
aj existenciou údaj ov v digitálnej forme, vrátane údajov
KM.Až digitálne údaje umožňujú v plnom rozsahu využívať
modemé informačné technológie, čo znamená skvalitnenie
a zjednodušenie spravovania KN vrátane zrýchlenia poskytovania údaj ov z katastrálneho operátu [7]. Samozrejme aj
na strane ďalších používatefov zo všetkých používatefských
sfér je žiadané a vítané získanie digitalizovaných KM i máp
určeného operátu od správcu KN. Tieto požiadavky v poslednom čase akcelerujú do takej miery, že pokiaf správca katastrálneho operátu nie je pripravený poskytnúť digitalizované KM, používatelia pristupujú k ich digitalizácii (a to
často k digitalizácii menej vhodných odtlačkov a nie originálov KM), a to i bez koordinácie so správcom katastrálneho
operátu. Takýto postup má za následok najčastejšie nižšiu
kvalitu digitalizovaného produktu, než ktorú správca katastrálneho operátu vyžaduje, a navyše ešte vačšinou bez náležitej dokumentácie.
Digitalizácia KM može prebehnúť
a) obnovou katastrálneho operátu novým mapovaním,
b) obnovou katastrálneho operátu skrátenou formou,
c) obnovou katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu
a súbežným prevodom dovtedajšej analógovej mapy do
mapy v digitálnej forme,
d) tvorbou registra obnovenej evidencie pozemkov podfa zákona Národnej rady SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení neskorších predpisov a následným dopracovaním
KM do mapy v digitálnej forme a
e) pozemkovými úpravami podfa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov.
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Procedúrou a), b), e) a čiastočne d) sa získa digitálna katastrálna mapa (DKM) vo vektorovom tvare z číselnej mapy
a procedúrou c) a čiastočne d) DKM vo vektorovom tvare
z nečíselnej mapy.
S digitalizáciou číselných máp nie sú podstatnejšie problémy. V prípade SR ide o KM vyhotovené podfa zákona
č. 177/1927 Zb. o pozemkovom katastri a jeho vedení, ďalej o technicko-hospodárske mapy, základné mapy ČSSR
vefkej mierky a základne mapy SR vefkej mierky. Tieto
KM boli tvorené číselným geodetickým a čiastočne i fotogrametrickým mapovaním v dekadických mierkach s presnosťou dnešnej 3. triedy presnostjl) v intraviláne a 4. triedy presnosti v extraviláne (výnimočne 5. triedy presnosti
v lesných extravilánoch). Istý problém je spojený s čiastočne technologicky nedisciplinovaným až nekorektným
meraním následných zmien, s čiastočným fyzickým zničením póvodného podrobného polohového bodového pofa,
s čiastočne nedokonalou dokumentáciou a archiváciou operátu mapovania, s grafickou transformáciou zo súradnicového systému 1942 do súradnicového systému Jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) (prvé technicko-hospodárske mapy) a s nedodržaním predpísanej ale
v technickej správe deklarovanej presnosti mapovania a zobrazenia. Napriek tomu, že sú drobné problémy, ktoré v súvislosti s digitalizáciou číselných máp treba doriešiť i v oblasti legislatívy a v oblasti interných predpisov, hlavný
problém súčasného pomalého postupu tejto úlohy spočíva
v rozpočtovej oblasti.
Omnoho komplikovanejšia situácia je na úseku digitalizácie nečíselných máp, a preto sa ďalej budeme venovať iba problematike ich digitalizácie. V SR do tejto kategórie patria
póvodné mapy pozemkového katastra v siahových mierkach
(vyhotovované v bezprojekčnej sústave v rokoch 1856 až
1864, s podrobným meraním podfa uhorského návodu z roka
1856 meračským stolom, s výpočtom výmer parciel v prevažnej miere graficky nitkovým planimetrom, v základnej mierke 1:2880, výnimočne i 1:1440 a 1:720 a po roku 1864 v sterografickej sústave) a v malom rozsahu póvodné mapy
pozemkového katastra vo valcovej zobrazovacej sústave (Faschingovo konformné valcové zobrazenie, po roku 1908).
Nielen ÚGKK SR, ale všetky katastrálne inštitúcie v strednej Európe v dósledku identických zásad, na ktorých bol budovaný a ďalej aktualizovaný od začiatku 19. storočia súbor
geodetických údaj ov KN (v dnešnej slovenskej terminológii)
a najma jeho ťažiskový komponent KM, sú dnes postavené
pred rovnakú náročnú technickú úlohu s vážnymi právnymi
aspektmi, ktoré možno charakterizovať tým, že odborná verejnosť požaduje urgentne pre katastrálne aplikácie pokryť
celú krajinu produktmi digitálnej KM a tohto produktu sa súbežne dožadujú aj používatelia nekatastrálnych aplikácií.
Získanie údaj ov obsahu máp KN v digitálnej forme je v dósledku rozsahu prác, odbornej a technologickej náročnosti
a požiadavky na jednotné spracovanie procesom, ktorého realizácia vyžaduje značné finančné prostriedky. Každá katastrálna inštitúcia v strednej Európe si v súčasnosti uvedomuje, že je nereálne predpokládať, že by bola možnosť
celoplošne ich v krátkom časovom horizonte nahradiť novým
mapovým dielom - prostredníctvom obnovy katastrálneho
operátu novým mapovaním. Ekonomicky najschodnejšia
cesta sa ukazuje využiť súčasné nečíselné KM a digitalizáciou ich prepracovať - vyhotoviť duplikát. Pritom róznorodosť využitefných podkladov a ich možných kombinácií z pohfadu mierky KM, zobrazovacích sústav a presnosti,

nedovofuje stanoviť celkom unifikovaný, všade použitefný,
postup pri digitalizácii nečíselných KM obnovou, prepracovaním - vyhotovením duplikátu.
Súradnice podrobných bodov pri obnove KM vyhotovením duplikátu sa získajú
a) výpočtom z póvodného alebo fotogrametrického určenia
v S-JTSK alebo prevzatím z už existujúceho rovnako vyhotoveného zoznamu súradníc,
b) vektorizáciou rastrových súborov,
c) kartometrickou digitalizáciou.
Kartometrická digitalizácia sa použije v prípadoch, keď zlý
fyzický stav podkladových máp (spravidla originál KM, príp.
jej najstaršia dostupná kópia) neumožňuje ich rastrové snímanie. Z novších kópií alebo z iných doplňujúcich podkladov sa získava iba ten platný obsah, ktorý nie je obsiahnutý
vo východiskových podkladoch.
Presnosť a spofahlivosť údajov výmer pozemkov je vefmi
rozdielna najma v závislosti od dobovej technológie určovania výmer pozemkov a v závislosti od dobovej úrovne technologickej disciplíny, t. j. od toho, či určenie výmery pochádza z doby póvodného mapovania alebo je produktom
obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním novšieho
dátumu, resp. je produktom merania zmeny.
4. Stabilita výmer a digitalizácia nečíselných KM obnovou - vyhotovením duplikátu
Už v závere dvadsiateho storočia katastrálne inštitúcie krajín strednej Európy akceptovali obnovu KM vyhotovením duplikátu so súbežnou digitalizáciou analógových nečíselných
KM, ako integrálnu metódu zdokonalenia KM. V tejto súvislosti bol a každá katastrálna inštitúcia konfrontovaná so
strategickou úlohou rozhodnúť ako ďalej pokračovať s výmerami pozemkov, ktorých analytický výpočet zo súradníc
podrobných lomových bodov obvodu pozemku získaných digitalizáciou, dáva podfa očakávania v zásade odlišné hodnoty
od výmer tých istých pozemkov získaných póvodne pri
tvorbe katastrálneho operátu nečíselnej KM, resp. získaných
neskór pri aktualizácii obsahu nečíselnej KM GP. Analýza
rozhodnutí ako riešiť túto strategickú otázku vo viacerých
krajinách strednej Európy poukazuje na mnohé podobné
prvky ale i na dóležité odlišnosti týchto riešení. Túto skutočnosť ilustrujeme na príklade troch krajín, Bavorska, Česka
a Rakúska. Komplikovanosť hfadania tohto riešenia zvýrazňuje skutočnosť, že
a) ani v jednej krajine nebolo k dispozícii hfadané riešenie
v časovom okamihu začatia digitalizácie prvej nečíselnej
KM,

b) prvé zvolené riešenie bolo na časovej osi ďalej modifikované, čiže "dozrievalo" v aplikačnej praxi,
c) aplikačná katastrálna prax s očakávaním odpovede na
našu strategická otázku očakáva odpoveď aj na vyvolanú
ďalšiu strategickú otázku, ako používať digitalizáciou nečíselných KM získané súradnice podrobných lomových
bodov obvodu pozemkov v ďalšej aktualizácií týchto nečíselných KM, ktoré sú teraz už v digitálnej podobe
(o tejto problematike autor pripravuje samostatný príspevok),
d) katastrálne inštitúcie si uvedomujú, že ani súčasná úroveň
odpovede na túto strategickú otázku ešte nie je uspokojivá
a usilujú sa hfadať spofahlivejšie riešenie.

Od roka 1940 je v Nemecku KN určený ako úradný súpis podfa pozemkovoknižného poriadku. Podfa tohto sú výmery po-
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zemkov spravované v KN spravidla identické s výmerami pozemkov spravovanými v pozemkovej knihe. Zákonnou jednotkou pre údaje výmer pozemkov je štvorcový meter. V súčasnosti sú výmery pozemkov zaokrúhfované na celé
štvorcové metre. Výmery pozemkov, ako veličiny odvodené
z geometrického tvaru pozemkov na rozdiel od dalších vybraných údaj ov pozemkovej knihy, neparticipujú na inštitúte
"verejnej dovery" (analógia nášho inštitútu záviizného údaja
KN).

V KN spravované výmery pozemkov sú aj v súčasnosti
ešte vefmi rozličného povodu. Od prvopočiatkov katastrálneho mapovania sa technické možnosti merania, použité jednotky plošného obsahu a postupy zaokrúhfovania výmer opakovane menili. Vypovedaciu schopnosť údajov výmer
pozemkov v súpise parciel treba preto v každomjednotlivom
prípade preskúšať.
Na jednej strane možu byť údaje výmer pozemkov poznačené značnými neistotami a na druhej strane sú výmery pozemkov často vstupnými údaj mi v listinách a zmluvách a vo
všeobecnosti hrajú vo vedomí vlastníkov pozemkov pozíciu
trvalého a nemenného údaj a, takže prípadné zavedenie novej
výmery pozemku nesprávne pociťuje vlastník pozemku laik, ako zmenu vlastníckej hranice. Preto sa pri novom mapovaní už raz stanovená výmera pozemkov podfa možnosti
v Bavorsku zachováva.
Prevodcovia nehnutel'ností, nadobúdovatelia nehnutefností, notári, makléri, znalci nehnutefností, orgány štátnej
správy a verejnej správy, plánovači a projektanti sa pri svojej činnosti, pri ktorej výmera pozemku hrá určitú rolu, celkom prirodzene opierajú o údaje výmer pozemkov v KN
(resp. v pozemkovej knihe). Vačšina používatefov údajov
z týchto informačných systémov nemá bližšiu predstavu
o povode a o presnosti údajov výmer pozemkov. V Bavorsku napríklad na zmluvách vyhotovených notármi sa pravidelne vyskytuje upozomenie, že za údaje výmer pozemkov
sa neberie záruka. Údaje výmer pozemkov nepožívajú zákonnú ochranu verejnej dovery (hodnovemosti) údaj ov pozemkovej knihy ani zákonnú ochranu konania v dobrej viere.
Chyby v písaní, rátaní a podobné zrejmé nesprávnosti údajov KN, ktoré nemajú vplyv na údaje výmer pozemkov, sa
v každom čase možu opraviť neformálne. Na rozdiel od toho
vo vybraných prípadoch je nevyhnutelná úprava - korekcia
výmery, ako oprava údajov KN. Takáto oprava výmery sa
deje prostredníctvom zmenového výkazu a prichádza do
úvahy vtedy, ak je pre pozemok zavedená nová výmera bez
toho, aby sa zmenili hranice tohto pozemku. Nová výmera
pozemku sa zavedie iba tam, kde je k dispozícii podstatne
presnejšie meranie a zároveň sa predpokladá, že v krátkom
čase nebude nutná dalšia úprava výmery. Vzhfadom na to, že
výmera pozemkov sa vyskytuje v mnohých písomnostiach,
súpisoch a listinách, je snaha nie po každom meraní prostredníctvom opravy výmery pozemku v KN meniť výmeru,
lež zachovať povodne určenú výmeru pozemku. Pri meraní
a spracovaní GP sú vyskytnuvšie sa odchýlky k pOvodným
výmerám pozemkov rozdelené proporcionálne k oddel'ovaným častiam pozemkov. Týmto sa zabráni zbytočným nedorozumeniam. Zavedenie novej výmery je často chápané dotknutými vlastníkmi ako zmena priebehu vlastníckych hraníc
alebo dáva podozrenie, že pri geodetických prácach sa vyskytla chyba.
V Bavorsku sa používajú dve kritériá presnosti na preskúšanie, či porovnaním vyrátanej novej výmery pozemku
(s exaktnými a preverenými nameranými hodnotami pri vzájomne uznaných, nezmenených a nesporných vlastníckych

hraniciach pozemku) s doteraz v KN evidovanou výmerou
pozemku boli prekročené krajné odchýlky.
a) Pri výpočte výmer z geodetických súradníc s centimetrovou presnosťou platí:

b) Pri výpočte výmer z digitalizovaných súradníc s decimetrovou presnosťou alebo z grafického určenia výmery pozemku platí:

P je výmera pozemku. Jednotkou je štvorcový meter. Určenie výmery pozemku v a) korešponduje s výmerou analyticky určenou z našej číselnej KM a vb) s graficky určenou
výmerou z našej nečíselnej KM.
V prípade a) ak je krajná odchýlka prekročená, nasleduje
v katastrálním operáte (i v pozemkovej knihe) nahradenie doteraz evidovanej výmery pozemku novou vyrátanou výmerou so súbežným oznámenim výkazu o oprave - zmene výmery vlastníkovi pozemku. V prípade, ak krajná odchýlka
prekročená nie je, ponecháva sa v katastrálnom operáte doteraz spravovaná výmera.
V prípade b) nasleduje v katastrálnom operáte (i v pozemkovej knihe) nahradenie doteraz evidovanej výmery
pozemku novou vyrátanou výmerou so súbežným oznámením výkazu o oprave - zmene výmery vlastníkovi pozemku bl) ak je krajná odchýlka prekročená a ak sa analýzou povodného určenia výmery pozemku preukáže hrubá
chyba, b2) ak sa nepreukáže analýzou po vodného určenia
výmery pozemku hrubá chyba ale krajná odchýlka vo výmere je viac ako trojnásobne prekročená a v b3) ak je menšie než trojnásobné prekročenie krajnej odchýlky vo výmere ale zároveň sú lomové body obvodu pozemku
stabilizované. V prípade neprekročenia krajnej odchýlky
v určení výmery a v prípade menšieho ako 3-násobného
prekročenia a absencie stabilizácie lomových bodov obvodu pozemku sa ponechá doterajšia výmera pozemku
v katastrálnom operáte.
Ak dotknutí vlastníci pozemkov nie sú v teréne informovaní o úprave výmery so súbežným podpísaním protokolu miestneho prešetrovania, je potrebné im túto skutočnosť písomne oznámiť po konštrukčno-výpočtovom
spracovaní [1].

Súradnice prepracovaním - digitalizáciou obnovovaných
KM sa získavajú
a) výpočtom z povodného geodetického alebo fotogrametrického určenia v S-JTSK alebo prevzatím z už existujúceho rovnako vyhotoveného zoznamu súradníc, alebo
b) vektorizáciou rastrových súborov s presnosťou charakterizovanou strednou súradnicovou chybou mxy :s; O,1 mm, alebo
c) kartometrickou digitalizáciou s presnosťou podfa bodu b).
Prednosť sa dáva sposobom v uvedenom poradí. Sposob c)
a čiastočne b) zodpovedá v podmienkach SR digitalizácii nečíselných máp.
Pokiaf majú byť pri obnove prepracovaním na DKM súradnice získané z KM prevedené do S-JTSK grafickou transformáciou povodnej mapy z iného súradnicového systému
alebo z inej zobrazovacej sústavy a nie sú podklady na výpočet súradníc, ústí sa vopred presnosť polohopisu podfa postupu
a kritérií uvedených vo vyhláške ku katastrálnemu zákonu. Ak
dojde k prekročeniu kritérií presnosti zodpovedajúcich 4. trie-
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de presnosti mapovania podfa skorších predpisov, mapu nemožno prepracovať na DKM, ale iba na katastrálnu mapu digitalizovanú (KM-D) [§ 13 ods. 1 vyhlášky], spravidla s kódom kvality podrobných bodov 5. triedy presnosti. Presnosť
KM netreba skúmať, ak je zrejmá zo sposobu jej vzniku.
Aj po obnove prepracovaním zostáva KM-D, ktorá nie je
v S-JTSK, ostrovnou mapou daného KÚ umiestnenou do súradnicového systému, v ktorom vznikla.
Pri KM-D sa použijú doterajšie výmery parciel s kódom
určenia 1 a 2, považované za presnejšie, než výmery určené
z grafického súboru. Ináč sa pri výpočte výmer parciel postupuje primerane podfa "Návodu pro obnovu katastrálního
operátu, ČÚZK č. j. 2111997-23, ve znění dodatku Č. 1 Č. j.
523911998-23", t. j. krajná odchýlka výmery parcely určenej
nezávisle 2-krát graficky (čiže planimetrovaním alebo výpočtom z mier alebo zo súradníc lomových bodov na obvode
parcely získaných kartometricky s prihliadnutím k plošnej
zrážke mapového listu) variruje v závislosti od mieJ;kymapy
(od 1:1000 do,l:5000) v hodnotách UMP = 0,20 \/ P + 3 až
UMP=
1,05 \/P+ 14.
Zo súradníc lomových bodov hraníc v grafickom súbore
sa vyrátajú výmery jednotlivých parciel i výmera KÚ. výsledná výmera každej parcely sa určí zaokrúhlením vyrátanej výmery na celé m2• Výmera KÚ v súbore popisných informácií je daná súčtom zaokrúhlených výmer parciel. Po
obnove výmera parcely zodpovedá geometrickému a polohovému určeniu nehnutefnosti v súradniciach. V zrovnávacom zostavení parciel sa porovnáva výmera jednotlivých parciel KN a parciel v zjednodušenej evidencii pred obnovou
s výmerou parcely KN po obnove, ďalej súhrn výmer parciel
toho istého vlastníka pred obnovou a po nej a zohfadňuje sa
i porovnanie výmer celých blokov parciel. Porovnaním parciel sa preskúša úplnosť nového stavu a správnosť výmer parciel. Ak je pri výmere parcely alebo pri výmere spolu susediacich parciel jedného vlastníka prekročená krajná
odchýlka, skontroluje sa správnosť nového stavu a ak je
správny, zavedie sa do KN nová výmera a v konaní o námietkach sa upozorní vlastník na opravu chyby [2].

Proces digitalizácie nečíselných KM prebieha s rešpektovaním zásady, že digitalizácia nie je obnova katastrálneho operátu novým mapovaním vlastníckych hraníc pozemkov, ale
iba zobrazenie KM zodpovedajúce času jej tvorby, resp. aktualizácie prostredníctvom elektronického média. Po skončení digitalizácie sa naštartujú počítačové programy, ktoré
skontrolujú produkt tohto spracovania z pohfadu prijatefnosti na potreby KN. Výpočet výmer je exaktný matematický proces, ktorého výsledok je zaokrúhlený na 1 m2,
a ktorý vzniká zo súradníc lomových bodov hraníc, ktoré
boli určené
1. meraním v celoštátnom súradnicovom systéme,
2. meraním v miestnom súradnicovom systéme a neskor boli
transformované do celoštátneho súradnicového systému,
3. digitalizáciou nečíselných (grafických) KM v analógovej
forme.
Podstatné pri tom je, že ide o výlučne elektronický - technický postup, ktorý so skutočnými geometrickými danosťmi
pozemku v prírode nemusí súhlasiť. Geometrické vlastnosti
pozemku možu byť jednoznačne stanovené prostredníctvom
merania vykonaného geodetom s osobitnou odbornou sposobilosťou (analógia nášho autorizačného overovania). Ak odchýlka stanovenej výmery pozemku určenej digitalizáciou
nečíselnej KM analógovej forme je vačšia ako

1 m2 ~ v prípade jednotlivých pozemkov, ktoré sú už obsiahnuté v hraničnom katastri - Grenzkataster (podrobné 10mové body hranice určené na základe miestneho prešetrovania a zmerané na bodové pole),
20 % výmery ~ v prípade pozemkov, ktoré sú obsiahnuté
iba v daňovom katastri - Grundsteuerkataster,
katastrálný úrad preskúma príčinu tohto rozdielu, ktorá može
spočívať
1. v chybnej digitalizácii,
2. v chybných súradniciach,
3. v chybnom vyrátaní výmery vyhotovitefom GP alebo katastrálnym úradom,
4. v tom, že miestne prešetrovanie síce bolo vykonané, ale
nenasledovalo konanie o výmere pozemku, ktoré je možné
iba vtedy, ak je zmeraný celý pozemok,
5. v tom, že ide o prípad zvyškových pozemkov (časti pozemku boli už oddelené bez toho, aby zvyšný pozemok
bol celý prešetrený a zmeraný).
V prípade bodu 1 sa opraví zobrazenie digitálnej KM.
V prípade bodov 2 a 3 nasleduje oprava vyhotovenia GP, resp.
katastrálny úrad začne konanie o oprave chyby v KN. V prípade bodov 4 a 5 sa výmera v pozemkovej báze údaj ov (súbore popisných údajov) opraví na výmeru vyrátanú z digitalizácie nečíselnej KM. V prípade bodov 2 a 5 katastrálny úrad
informuje vlastníkov o oprave výmery. V prípade vefmi rozsiahlych pozemkov s vefkým počtom lomových bodov na obvode pozemku sa vo výnimočných prípadoch tolerujú aj vačšie rozdiely. Podobne sa aplikuje v určitých prípadoch
osobitný režim (odchýlka vyrátanej výmery vačšia ako
20 %) v prípade vlastníctva obecných alebo štátnych pozemkov a v prípade vlastníctva fyzických alebo iných právnických osob, ak ide o jeden pozemok zo súboru (komplexu)
susediacich pozemkov vo vlastníctve tejto osoby. Aj v Rakúsku chápu výmeru pozemku ako funkciu geometrického
tvaru pozemku. Výmera sa získava geodetickým prostredníctvom z povrchu Zeme. V hraničnom katastri sú výmery
vyrátané zo súradníc podrobných lomových bodov pozemku.
Samozrejme, aj pri exaktnom sprostredkovaní výmery zo súradníc treba rátať ešte s určitou zvyškovou neistotou, v dosledku čoho zákonodarca výmeru pozemku vyčlenil zo súboru závazných údaj ov hraničného katastra [6].

Vo všetkých krajinách strednej Európy s tradíciou KN, ktorá
reflektuje spoločný jeho povod, je prítomná požiadavka používatefskej verejnosti prepracovať nečíselné KM do jedného
celoštátneho súradnicového systému spoločného aj pre digitalizované (a vektorizované) číselné KM, a tým tvoriť súvislé
mapové dielo.
Zároveň sú v týchto krajinách prítomné aj spoločné problémy sprevádzajúce digitalizáciu nečíselných KM a faktory
ovplyvňujúce kvalitu týchto máp (rozdiel je iba v rozsahu
posobenia každého jednotlivého faktora):
- zníženie kvality v dosledku stabilizácie posledného rádu
trigonometrickej siete, ktorá bol a základom na vlastné podrobné mapovanie, a stabilizácie lomových bodov vlastníckych hraníc vykonanej v značnej časti dodatočne aj
niekofko rokov po mapovaní alebo vobec nevykonanej,
- z dnešného pohfadu nevhodné zjednodušené postupy výpočtov povodného mapovania,
- absencia definitívneho znenia technických predpisov na začiatku mapovacej kampane a nezriedka i v závere prác,
- absencia jednoznačne stanovenej konkrétnej presnosti súradníc podrobných bodov,
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- výskyt značných lokálnych deformácií, miestnych posunov
a stočení,
- aktualizácia máp s premenlivou, bežne aj nízkou technologickou disciplínou, s výskytom hrubých chýb,
- dodatočné periodicky sa opakujúce sa snahy po zdokonalení mapového produktu, často vykonávané v náhlivosti,
bez primeraného personálneho vybavenia a vačšinou iba
s kozmetickými výsledkami.
Napriek širokému rozvoju využívania geografických informačných systémov, ktoré produkuje tlak na súvislé jednotné mapové dielo v jedinom súradnicovom systéme, sú katastrálne inštitúcie vel'mi opatrné v reakcii na tento tlak
v obavách pred nesúladom získaných súradníc podrobných
bodov s ich skutočnou polohou v teréne. Tento nesúlad je čoraz vačšmi konfrontovatel'ný aplikačnou praxou v KN prostredníctvom aparatúr globálneho systému určovania polohy.
Zároveň si katastrálne inštitúcie uvedomujú, že už druhé storočie KN s uvedenými nečíselnými KM úspešne pracuje, a to
napriek ich obmedzenej technickej hodnote, a zrejme ešte
značný čas sa bude musieť s nimi uspokojiť, lebo je zatial' nereálne predpokládať, že by bola možnosť celoplošne ich
v krátkom časovom horizonte nahradiť novým mapovým dielom - prostredníctvom obnovy katastrálneho operátu novým
mapovaním. To sa týka nielen SR, ale aj "rozpočtovo" silnejších krajín. O to d61ežitejšie je pre úspešnú prácu s nečíselnými KM, a to dvojnásobne s ohl'adom na ich postupujúcu

digitalizáciu, dobre poznať a rešpektovať ich vlastnosti a neabsolutizovať výsledok ich digitalizácie [3], [4], a [5].

Tvorba máp priestorových jednotiek
na sčítanie obyvatel'ov, domova bytov
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Priestorové územné jednotky (PÚl) a ich úloha pri jednotnej identifikácií inJormácií. Význam a využitie máp PÚl pri sčítaní
obyvateťov. domova bytov a dokumentovaní údajov zo sčítania. TransJormácia analógových údajov z tlačových podkladov Základných máp Slovenskej republiky 1:10 000 a 1:50000 a leteckých meračských snímok do počítačového prostredia. Technologické aspekty tvorby máp priestorových jednotiek (MPl), etapy tvorby a časový harmonogram tvorby. Využitie hybridného
(vektorovo-rastrového) kartografického softvéru Rascom pri tvorbe MPl.

Territorial spatial units (TSU) and their role in uniform inJormation identification. 1mportance and exploitation oJ TSUs during census oj inhabitants, houses and dwellings and documenting oj data obtained Jrom census. TransJormation oj analogue
dataJrom printed sources beings Basic Maps oJthe Slovak Republic 1:10 000 and 1:50 000 andJrom aerial photographs into
the computer environment. Technologie aspects oj map production oj Space Units Maps (SUM), production stages, and productionflow-sheet. Application oj Rascom hybrid (vector-raster) software to the SUM production.

Sčítanie obyvatel'ov, domov a bytov sa uskutečňuje u nás
a v mnohých krajinách sveta v desaťročných intervaloch.
Uvedená úloha vyplýva z Programu koncepcie Svetového
sčítania obyvatel'ov, domova bytov, zodpovedajúci rozhodnutiu č. 199517, ktorý bol prijatý Ekonomickou a sociálnou
Radou OSN 19. 7. 1995 (publikované v materiáli s názvom
"Návrh odporúčaní na sčítanie obyvatel'ov, domova bytov
v európskom regióne v období roku 2000: ECE/STAT/96/67
GE.96-31452"). Problematiku sčítania obyvatel'ov, domov

a bytov rieši aj rozhodnutie Rady 93/464/EEC publikované
v návrhu vyhlášky Rady o všeobecnom sčítaní obyvatel'ov,
domova bytov v roku 2001. Význam tejto akcie spočíva
v tom, že sa pri nej zistia k jednému okamihu údaje o obyvatel'stve (jeho demografické, sociálne, kultúrne a ekonomické charakterstiky), ktoré v spojení s informáciami
o úrovni bývania (údaje o bytoch, ich technickej vybavenosti
a ve1'kosti, ako aj údaje o domovom fonde - vek, technické
parametre a pod.) umožňujú spracovať komplexný pohl'ad na
vývoj spoločnosti k danému okamihu, analyzovať vývoj
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v predchádzajúcom období a poskytnúť základné informácie
na prognózovanie vývoj a spoločnosti v ďalšom období.
Na zabezpečenie uvedenej úlohy v Slovenskej republike
(SR) bol prijatý zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvatefov, domova bytov v roku 2001 [1]. Z § 9 ods. 9 vyplýva,
že Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR zabezpečí:
a) v spolupráci s okresnými úradmi aktualizáciu mapových
podkladov potrebných na revíziu vymedzenia základných
sídelných jednotiek,
b) zakreslenie výsledkov revízie základných sídelných jednotiek do mapovej dokumentácie.
ÚGKK SR na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z § 8 a 9 zákona [1] uzavrel s Ministerstvom životného prostredia (MŽP)
SR dohodu na medzirezortnú spoluprácu [3], ktorá stanovila
etapy tvorby, časový harmonogram, organizačné a metodické
zabezpečenie uvedenej úlohy. Obdobná dohoda bola uzavretá aj so Štatistickým úradom (ŠÚ) SR, ktorý riadil a koordinoval uvedenú úlohu.
Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka
25. 5. na sobotu 26.5. 2001. Obsah zisťovania bol spracovaný podfa odporúčaní EUROSTAT a bol medzinárodne porovnatefný s ostatnými štátmi tohoto príslušenstva.
Pri sčítaní sa za obyvatefstvo zisťovali jeho základné demografické charakterstiky (pohlavie, vek, rodinný stav, počet deti u žien, dížka trvania manželstva, miesto narodenia),
vybrané kultúme charakterstiky (národnosť, náboženstvo,
školské vzdelanie) a niektoré údaje o ich ekonomickom postavení (ekonomická aktivita, zamestnanie, dochádzka do zamestnania). Súčastne sa zisťovali aj základné údaje o domovom a bytovomfonde
a údaje o vlastníctve vybraných
predmetov dlhodobej spotreby domácností, čím sa zabezpečilo získavanie vybraných charakteristík životnej úrovne obyvatefstva.
2. Priestorové územné jednotky
Jednoznačná územná identifikácia informácií je nevyhnutnou podmienkou na vymedzenie a lokalizáciu prvkov, ktoré
vytvárajú správne, územné a iné štruktúry v území, na presné
určenie bydliska, miesta výkonu ekonomických a ďalších aktivit, priestorovú polohu pozemkov a budov.
Základný rámec územného členenia SR je daný v čI. 64
ods. 1 a 2 Ústavy SR. Podfa zákona Národnej rady SR č.
221/1996 Z. z. o územnom a správnom členení SR sa územie SR člení na kraje, okresy a obce. akrem toho sú využívané ďalšie priestorové jednotky definované v doteraz platnej vyhláške bývalého Federálneho štatistického úradu
a Federálneho ministerstva pre technický a investiční rozvoj
č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácií informácií [2].
Vyhláška stanovuje vykonávanie priestorovej identifikácie
informácií podfa častí územia na ktorých sa zisťovaný jav vyskytuje, pričom definuje nasledujúce druhy priestorových
jednotiek:
a) základné územné jednotky (obce, vojenské obvody a mestské časti),
b) územno-technická jednotka (katastrálne územie - KÚ),
c) základné sídelné jednotky (ZSJ).
Sústava ZSJ je určená na priestorovú identifikáciu javov
priamo viazaných na osídlenie. Tvorí ju buď:
• sídelná lokalita (vo vidieckom osídlení), alebo
• urbanistický obvod (v určených mestách).
Sídelná lokalita (SL) je definovaná ako samostatne zoskupenie objektov určených na bývanie, na umiestnenie výrobných, technických a občianskych zariadení, oddelená od

inej SL, nezastavanou plochou, katastrálnou hranicou alebo
prírodnou či umelou bariérou.
Hranica SL ohraničuje zastavané alebo inak technicky na
potreby sídla upravené územie. Súčasťou územia SL možu
byť aj pofnohospodársky obrábané plochy, pokiaf ležia vo
vnútri hranice SL. Hranica SL prebieha buď po hraniciach
parciel alebo pretína priebežné parcely. Hranica rozptýlenej
SL prebieha buď po hraniciach KÚ alebo po prirodzených
hraniciach (lesy, vodné toky, komunikácie). Jednotlivé domy,
resp. skupiny domov, v KÚ bez vlastnej SL sa pričlenia k najbližšej SL podfa prirodzeného spádu, 1. j. aj cez hranice KÚ.
Urbanistické obvody (Ua) vznikli rozdelením územia vybraných miest (v SRje určených 104 miest) v súlade s funkčnými plochami vymedzenými územnoplánovacou dokumentáciou. Kritériom na ich vymedzenie bolů rovnaké funkčné
využitie a charakter zástavby. Hranice ua musia rešpektovať hranice mestských častí a prebiehať po identifikovatefných prvkoch v teréne.
Súbor ZSJ vznikol v roku 1970 a tým, že je používaný i ako
systém stálych sčítacích obvodov pri pravidelných sčítaniach
obyvatefov, domova bytov, umožňuje aj analýzu a porovnávanie zisťovaných údajov v časových radoch.
3. Tvorba mapy priestorových jednotiek
Do súčasnej doby existovala Mapa ZSJ ako tematické mapové dielo, ktoré slúžilo ako grafický podklad na územnú
identifikáciu informácií, na potreby štatistických zisťovaní
a zabezpečeni a úloh rozvoj a územia a ochrany životného
prostredia. Vymedzenie ZSJ, ich kódy a názvy boli zobrazené v Mape ZSJ v mierkach 1:50 000 a 1:10 000 (pre vybrané mestá). Za jej vydávanie a obnovu zodpovedá MŽP
SR. Podkladom na tvorbu tohoto mapového diala bola Základná mapa SR v mierke 1:50 000 (ZM 50), a Základná
mapa SR v mierke 1:10 000 (ZM 10), ktorej vydavatefomje
ÚGKK SR. Posledné úplné vydanie Mapy ZSJ je z rokov
1986 až 1990. Vzhfadom na finančnú náročnosť ofsetovej
tlače sa vo vydávaní Mapy ZSJ nepokračovalo [10].
Z uvedeného vyplynulo, že Mapa ZSJ je už neaktuálna,
preto bolů potrebné vytvoriť pre celé územie SR aktuálny mapový podklad, poskytujúci dostatočný stupeň podrobnosti,
orientačnej a vypovedacej schopnosti a relatívnej presnosti
s jednoznačným zobrazením najnovšieho stavu hraníc štandardných priestorových jednotiek (kraj, okres, obec, KÚ,
ZSJ), ktorý bude použitefný na vymedzenie vlastných sčítacích obvodov ajednoznačnú identifikáciu existujúcich domov na realizáciu sčítania v roku 2001, ale aj pre iné úlohy
orientované na územie budované najma v rámci MŽP SR.
Tento mapový podklad nahradil už neaktuálnu Mapu ZSJ,
vytvorenú na potreby predchádzajúceho sčítania. VzhÍadom
na veíký objem prác, časovú i finančnú náročnosť nie je
možné tak náročnú úlohu riešiť klasickými kartografickými
a polygrafickými postupmi. Preto na zabezpečenie realizácie úlohy boli využité možnosti, ktoré nám poskytujú modemé informačné technológie, ktoré umožnujú digitálnu
formu spracovania a prezentácie grafických údaj ov v počítačovom prostredí.
Podfa novej metodiky [6,7, 8] bol finálny mapový produkt slúžiaci na sčítanie obyvatefov, domova bytov nazvaný
Mapa priestorových jednotiek (MPJ).
Obsah podkladových mapových diel (ZM 10 a ZM 50) pre
MPJ je stanovený v predpisoch [4, 5]. akrem tohoto MPJ
ešte obsahujú:
• hranice krajov, okresov, obcí, KÚ a urbanistických obvodov,
• obrysy sídelných lokalit,
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Číslo
etapy

Názovetapy

Gestor
etapy

I.

1. aktualizáciu tlačových podkladov ZM 50 so stavom k 1. 1. 1999 podfa Evidenčnej mapy zmien,
2. aktualizáciu hraníc krajov, okresov, obcí a KÚ k 1. 1. 1999,
3. aktualizáciu zastavaných plóch a komunikácií ZM 10 v rastrovej forme pre 104 vybraných miest podfa dostupných leteckých meračských snímok, mapových a iných podkladov správcov a pochOdzkou
v teréne,
4. preverenie aktuálnosti stavu hraníc kraj ov, okresov, obcí a KÚ v dokumentáciach katastrálnych odborov okresných úradov,
5. premietnutie tematického obsahu MPJ, aktualizovaný SAžP podfa osobitnej metodiky [7] do ZM 50
aZM 10;

ÚGKKSR

II.

6. vyhotovenie (vyplotrovanie) dvoch rozmnoženín z každej nomenklatúry ZM 50 a ZM 10 a ich protokoláme odovzdanie sAžp;

ÚGKKSR

III.

7. vykonať revíziu tematického obsahu (hranice SL a
(ZM 50 a ZM 10);

a iných prvkov mapy) mapových podkladov

MŽP SR

IV.

8. protokoláme prebratie mapových pokladov (ZM 50 a ZM 10) po ich revízii a potvrdení správnosti premietnutia tematického obsahu (hranice ZSJ a iných prvkov mapy) od MŽP SR,
9. premi~tnutie zmien z revízi~ a vyhotovenie nátlačkov MPJ, udelenie imprimatur koordinátorom a poverenym pracovníkom GKU;

ÚGKKSR

V.

10. vyhotovenie MPJ formou výstupu z plotra a rozlišovacou schopnosťou minimálne 300 dpi na potreby
sčítania obyvatelov, domova bytov.

ÚGKKSR

• označenie územne oddelených častí SL,
• názvy obcí, KÚ a SL,
• identifikačné čísla obcí, KÚ a ZS1,
• poradové číslo UO a posledné použité poradové číslo
v meste,
• označenie stredísk osídlenia podfa povodnej strediskovej
sústavy,
• označenie zrušených ZS1.
3.1 Etapy

tvorby

MP 1

ÚGKK SR sa v uvedených dohodách zaviazal, že zabezpečí
nasledujúce:
a) vyhotovenie mapových podkladov, aktualizáciahraníc KÚ
a obcí a doplnenie novej zástavby v ZM 50 z územia SR
a ZM 10 pre 104 vybraných miest,
b) podfa špecifikácie odovzdá mapové podklady v digitálnom a analógovom tvare na revíziu MŽP SR po okresoch
v termíne od 1. 6. 1999 až 31. 1. 2000,
c) MŽP SR odovzdá ÚGKK SR postupne mapové podklady
p.o revízii ZS1 od 1. 12. 1999 až 31. 7. 2000,
d) UGKK SR odovzdá mapový podklad (digitálny a analógový) MŽP SR postupne do 30. 11. 2000.
Realizátorom úlohy za rezort ÚGKK SR bol Goedetický
a kartografický ústav Bratislava (GKÚ) a realizátprom úlohy
za MŽP SR bola Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica (SAŽP). Zodpovednou pracovníčkou
tvorby MP1 za GKÚ bola Ing. Monika Martinčáková, ktorá
zabezpečovala aj koordináciu prác so sAžp.
Z Pokynov ÚGKK SR na aktualizáciu mapových podkladov na sčítanie obyvatefov, domova bytov [6] vyplynuli nasledujúce etapy tvorby MP1 (tabulka 1).
Z Pokynov [6] pre GKŮ vyplynulo nasledujúce:
1. výsledný operát MP1 týkajúci sa základného obsahu uložiť do Ústredného archívu geodézie a kartografie GKÚ, tematický obsah odovzdať SAŽP,

ua

2. odovzdať MP1 v analógovej forme a v digitálnej forme SÚ
SR do 30 od vyhotovenia výstupu na plotri,
3. na MP1 uviesť ochrannú doložku o autorských právach
k použitému podkladu a roku vydania: ,2ákladný polohopisný a výškopisný obsah © Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky, rok ... " "Tematický obsah priestorových jednotiek © Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, rok ... ".
Vstupnými údajmi na tvorbu MP1 boli:
• rastrové údaje z tlačových mapových podkladov ZM 10,
• vektorové údaje hraníc priestorových jednotiek,
• rastrové údaje z tematických prvkov iných máp.
Tvorba MP1 sa vykonávala podfa Metodiky [7]:
a) mapové podklady MPJ 10 aj MPJ 50 boli tvorené kartografickým softvérom RACON [9] v hybridnom údajovom
prostredí (časť údaj ov je vektorová, časť rastrová),
b) rastrové údaje zo Základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy v rastrovej forme pre MPJ 10 a získané
skenovanim tlačových podkladov ZM 50 pre MPJ 50 vo formáte TlF s jednobitovou informačnou híbkou boli prekonvertované do intemého rastrového formátu RASCON (rel),
c) vektorové údaje pre MPJ 10 a MPJ 50 dodané vo formátoch DXF a DBF boli prekonvertované do intemého vektorového formátu RASCON (xdb),
d) jednotlivé rastrové vrstvy (MPJ 10 aj MPJ 50) boli pretransformované afinnou transformáciou na rohy mapových listov; každej rastrovej vrstve bola priradená odpovedajúca farba a vykresfovacia priorita,
e) rastrové údaje MPJ 10 boli spájané s vektorovými pomocou vytvoreného tematického značkového kfúča; vektorové objekty, hlavne identifikátory a názvy ZSJ boli kartograficky manuálne umiestnené v digitálnom hybridnom
modeli a doplnené boli rnimorámové údaje,
f) MPJ 10 bola vyplotrovaná na plotri HP PLOTTER DesigmJet 1055CM a odovzdaná na revíziu hraníc ZSJ sAžp,
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Číslo

MierkaMP]

Počet ML

Počet výtlačkov

CelkomML
(2x3)

Poznámka

I

2

3

4

5

I

MP] 10

357

7

2499

2

MP] 50

134

5

2150

pre každý okres

3

MP] 50

134

2

268

SR

625

14

4917

Organizácia

Počet ML

Počet digitálnych
vrstiev

Celkom digitálnych ML (3x4)

1

2

3

4

5

MP] 10

MŽP SR

357

3

1071

2

MP] 50

Mžp SR

134

3

402

3

MP] 10

SÚSR

357

I

357

4

MP] 50

SÚSR

134

1

134

Spolu

Číslo

I

MierkaMP]

Spolu

g) pre MP1 50 bol vytvorený tematický značkový kl'úč obohatený o značky na novú generalizáciu vrstvy polohopisu
v mestách zo ZM 10,
h) z dodaných vektorových údajov hraníc lesov a zastavaných častí obce, projekt CORINE, bola vytvorená nová
vrstva plošných lesov a kontúry zastavaných častí obce,
i) ďalej sa pri tvorbe MP1 50 opakoval postup ako v bodoch
e) a f).
Takto vytlačené MP1 10 a MP1 50 boli odovzdané SAžP
na revíziu hraníc SL a UO. Revízia ZS1 (etapa III) obsahovala nasledujúce čiastkové úlohy:
• kontrolu a vyhotovenie kritérií evidovaných ZS1 a vyznačenie v mapových podkladoch,
• kontrolu a aktualizáciu vymedzenia evidovaných ZS1 v mapových podkladoch,
• vymedzenie novovzniknutých ZS1 v mapových podkladoch,
• vymedzenie referenčných území sídelných lokalít v mapových podkladoch,
• vymedzenie urbanistických obvodov pre nové okresné
mestá,
• tvorbu a aktualizáciu popisov urbanistických obvodov,
• aktualizáciu bázy údaj ov registra ZS1.
3.2 Hardvérové
a softvérové
zabezpečenie
tvorby
MP1
Na digitálne spracovanie MP1 bolo využívaných najmli šesť
pracovných staníc Pentium II, 128 MB SDRAM, 4,3 GB
Hard Disk Drive, 3,5" 1,44 MB Diskette, 32x CD-ROM
Drive
+ 128 MB pamliť. modul, 4,3 GB Hard disk a softvér RASCON. Ide o hybridný otvorený kartografický systém
pracujúci s rastrovými aj s vektorovými údajmi. Pracuje pod
operačným systémom WindowsNT na platforme Pc. Rastrová aj vektorová časť dovol'uje spracovávať neobmedzený
údajový model. Umožňuje distribuovať prácu na vel'kom projekte, ako je tvorba MP1 do viacčlenného tímu.

1964

Na aktualizáciu polohopisných prvkov máp z leteckých
meračských snímok boli využívané fotogrametrické vyhodnocovacie prístroje Planicomp P3.
Na tlač MP1 bol použitý PLOTTER HP DesigmJet
1055CM s týmito parametrami čb 1200 DPI, farebný 600
DPI, poskriptový, AO, s vel'kokapacitnými zásobníkmi, 128
ROM, 2 GB disk.

Na vytvorenie MP1 vypracoval GKÚ na rok 1999 a na rok
2000 projekt, ktorý obsahoval aj harmonogram odovzdávania podkladových MP1 na revíziu MŽP SR. Harmonogram
bol zostavený tak, že zohl'adnil termíny uvedené v Dodatku
Č. 1 k Dohode na medzirezortnú spoluprácu [3]. Harmonogram dodávania podkladových máp na revíziu MP1 bol ZQstavený podl'a mesiacov a obsahoval plán, ktoré okresy boli
v príslušnom mesiaci odovzdané SA2P. Povodný harmonogram dodávok MP1 na revízie nebolo možné dodržať vzhl'adom na oneskorené pridelenie finančných prostriedkov (22. 7.
1999). Prvé podklady na revíziu hraníc ZS1 boli odovzdané
dňa 27. 9. 1999. Všetky podkladové mapy na revíziu MP1
boli odovzdané SAžP v termíne do 12. 5. 2000, čím bola splnená III. etapa harmonogramu plnenia tvorby MP1.
V priebehu tvorby MP1 sa ukázalo, že úzkym miestom celkového zabezpečenia úlohy bolo kresliace zariadenie (ploter) na ktorom sa zabezpečovala tlač MP1, pretože sa v priebehu plnenia úlohy 3-krát pokazil. Náhradný ploter, ktorý
ponúkol Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
nespÍňal požadované kritéria, pretože nedokázal zabezpečiť
kvalitný výstup z rastrových súborov a bolo ho potrebné doplniť o ďalšie moduly.
Spracované signálne výtlačky GKÚ dodal SAŽP na poslednú kontrolu. SAŽP vrátila skontrolované výtlačky GKÚ
do 10. 11. 2000. Definitívny náklad MP1 bol vytlačený v čase
od 15. 10. 2000 do 30. 11. 2000 v počte podl'a tabul'ky 2.
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Do konca novembra 2000 bol SAŽP odovzdaný kompletný náklad 4917 vytlačených MPJ, z toho SÚ SR dostal
kompletný súbor MPJ z celej SR, 1. j. 134 mapových listov
(ML) MPJ 50 a 357 ML MPJ 10.
V priebehu decembra 2000 boli pre SAŽP za všetkých ML
vyhotovené digitálne MPJ v 3 vrstvách (farebná vrstva z MPJ
+ hranice + hranice UO vo formáte tif). Pre SÚ SR bola vyhotovená farebná vrstva z MPJ. Počty digitálnych MPJ sú
uvedené v tabufke 3.

Zabezpečenie mapových podkladov na sčítanie obyvatefov,
domova bytov patrilo svojim rozsahom medzi náročné úlohy.
V súčinnosti s MŽP SR bola vytvorená MPJ v digitálnom
hybridnom (vektorovo-rastrovom) modeli prostredníctvom
kartografického softvéru Rascom. Nahradenie už neaktuálnej MSJ digitálnou MPJ umožňuje rýchlejšie a pružnejšie reagovať na zmeny priestorových jednotiek, a tým zabezpečiť
pravidelnejšiu aktualizáciu tejto mapy.
Podfa uznesenia vlády SR z 24. 2. 1998 predložil predseda
ŠÚ SR v apríli 2001 do vlády SR "Priebežnú správu o postupe prác pri príprave sčítania obyvatelov, domova bytov
v roku 2001 V uvedenej správe SÚ SR ako koordinátor
úlohy konštatoval, že ÚGKK SR vyhotovil mapové podklady
na sčítanie obyvatefov, domova bytov v roku 2001 v stanovenom termíne.

DISKUSIE, NÁZORY, STANOVISKÁ
Trendy v kartografii podra bibliografie
(1991 až 2001)
Medzi nepísané pravidlá, ktorými sa riadi (má riadiť) každý
riešitef nejakého odborného alebo vedeckého problému, aj
každý potenciálny autor odborne zameranej publikácie (vrátane príspevku v odbornom časopise), patrí zisťovanie všetkého, čo bolo v ostatnom čase publikované v jeho záujmovej oblasti. Erudovaný odborník spravidla má prehfad
o publikačnej aktivite v oblasti, v ktorej pracuje, ale nikdy
nemá istotu, či mu niečo neuniklo. Preto so zvedavosťou siahne po akejkofvek bibliografii, v ktorej by sa mohla objaviť
zaujímajúca ho problematika.
Jednou z takýchto bibliografiíje BIBLlOGRAPHIA CARTOGRAPHlCA (BC) [1], ktorá je významným spracovatefským a vydavatefským počinom Státnej knižnice v Berlíne. BC vychádza od roku 1974, má 55 spolupracovníkov-

H.

[1] Zákon č. 16511998 Z. z. o sčítaní obyvatefov, domova bytov
v roku 2001.
[2] Vyhláška FŠÚ a FMTlR č. 12011979 Zb. o priestorovej identifikácií informácií.
[3] Dohoda na medzirezortnú spoluprácu MŽP SR a ÚGKK SR na
zabezpečenie úloh vyplývajúcich z § 9 ods. 8 a 9 zákona č.
165/1998 Z. z. o sčítaní obyvatefov, domova bytov v roku 2001
[4] Smemice na aktualizáciu ZM SR 1:50000 [č. P-270611998].
Bratislava, ÚGKK SR 1998.
[5] Inštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie ZM 1:10000 [984
221 1184].Bratislava, SÚGK 1985 a dodatok Č. 1 z roku 1992.
[6] Pokyny ÚGKK SR na aktualizáciu mapových podkladov na sčítanie obyvatefov, domova bytov [č. P-180811999]. Bratislava,
ÚGKK SR 1999.
[7] Metodika tvorby mapových podkladov na revíziu základných
sídelných jednotiek. Bratislava, HAMAP 1998.
[8] Metodika revízie mapy priestorových jednotiek. Bratislava,
HAMAP 1999.
[9] HÁJEK, A.-HAJEK, M.: Tvorba a obnova máp kartografickým
softvérom RASCON. Kartografické listy, 1997, Č. 5, s. 75-80.
[lO] VAVRINEC B.: Priestorovéjednotky v informačnom systéme.
Pedagogické listy, 1997, Č. 4.
Do redakcie došlo: 26.4.2001
Lektoroval:
Ing. Štefan Špaček,
GKÚ Bratislava

Názovitátu
Albánsko
Argentina
Austrália
Belgicko
Brazllia
Bulharsko
Cesko
Dánsko
Finsko
Francúzsko
Holandsko
Indonézia
Irsko
Izrael
Ja~nSkO
Ju oafrická republika
Kanada
Luxembursko
Maďarsko
Maroko
Mexiko
Nemecko
N6rsko
Peru
porsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Spojené krárovstvo
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Thajsko
Chorvátsko
Turecko
USA
Medzinárodné oraanizácie
spolu:
40+2

Počet
spolupracovnlkov
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
55

KLOKOČNíK, J.-KOSTELECKÝ, 1.: CHAMP a gravitační
pole Země
DOČEKAL, F.: OCAD - software pro kartografické
čátečníky i profesionály

za-

Poznámka k tab. 1: Okrem týchto štátov citácie v BC sú aj
z róznych časopisov (tab. 2) a ďalších zdroj ov z medziknižničnej spolupráce.
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-prispievatefov zo 40 štátov sveta (tab. 1), medzi ktorými bolo
aj Československo a od r. 1993 osobitne Česko a Slovensko.
Každoročne vychádza jeden zvazok BC v rozsahu okolo
400 strán, v ktorom je priemerne asi 4000 až 4500 citácií kartograficky orientovaných monografií, učebníc, ale najma
článkov publikovaných v odborných časopisoch (tab. 2)
a v róznych zborníkoch. Pozoruhodné je, že v BC sú citované aj dizertačné práce, ba dokonca aj vybrané (významnejšie) diplomové práce.

Casopisy pravidel ne postupujúce
do Štátnej knižnice v Berline
AlIgemeine Vermessungsnachrichten
Bulletin ďinfonnation de nnstitut Géographie National
Bulletin du Comilé Fran~is de Cartographie
Bulletin: Association of anadian Map Libraries and Archives
Caert- Thresoor
Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift fOr Kartengeschichte
Cartography and G~raphiC
Infonnation Science
Cartograpy: Joumal o Mapping Sciences Institute. Australia
Geo-Infonnationssysteme:
GIS; Zeitschrift fOr Raumbezogene und
Entscheidungen
GeoBit: das Magazin fOr Raumbezogene Infonnationstechnologie
Geodesia: tijdschrift voor geodesie en geo-informatie
Geodetický a kartografický obzor
Geodetski list
Geodetski vestnik
Geodézia és kartográfia
Geodezija i kartografija
Geographica Helvetica
Geomatica
Geomatics and Infonnation Scienhce of Wuhan University
Geospatioallnfonnation
Science
ICANews
Infonnation Bulletin (Westem Association of Map Libraries
Intemational Joumal of Applied Earth Observation and Geoinfonnation
Jahrbuch des Deutschen A1penvereins
Joumal of Ihe Intemational Map Collector's Society
Joumal of Wuhan Technical University of Surveying and Mapping
Kart og plan
Kartbladet
Kartografické listy
Kartografisch tijdschrift
Kartographische Nachrichten
Lantmiiteri-tijdskriften
LIBER quaterly: The Joumal of European Research Libraries
LSA VERM: Zeitschrift fOr das offentliche Vennessungswesen des
Landes Sachsen-Anhalt
Map: Journal of Ihe Japan Cartographers Association
Mapline: A Quaterly Newsletter
Mappemonde
Mapping Sciences and Remote Sensing
Mercator's Word
Mitteilungen I Freundeskreis fOr Cartographica in der Stiftung
Preussischer Kulturbesilzl
Mitteilungen ... (Baden-WOrtemberg)
Milteilungen ... (Bayern)
Mitteilungen ... (Hessen un ThOringen)
Mitteilungsblatt ... (Rheinland-Ptalz und Saarland)
Nachrichten aus dem offentlichen Vennessungsdienst
NordheinWestfalen
Nachrichten der Niedersiichsischen Vennessungs- und
Katasterverwaltung
Nachrichtenblatt der Vermessungs- und Katasterverwaltung
Rheinland-Pfalz
New Zealand Map Society Joumal
News Ilntemationale Coronelli-Gesellscheft
fOr Globenkunde
Newsletters of the Australian Map Circle
Photogrammetrie, Fernerkundung. Geoinfonnation
Polski przeglad kartograficzny
Rittenhouse: Journal of the American Scientific Instrument Enterprise
Rundbrief Geographie
Surveying and Land Infonnation Systems
Terrae Incognilae: The Journal for the History of Discoveries
The Bulletin of Society of Cartographers
The Cartographic Joumal
Topografia y cartografia
Vennessung, Photogrammetrie. Kulturtechnik
VGI: Osterreichische Zeitschrift fOr Vennessung und Geoinfonnation
XYZ: Revue de I'Association Fran~ise de Topographie
Zeitschrift fOr Vennessunllswesen
S D o I u: 63 ěasoDisov

Poznámka k tab. 2: Okrem týchto pravidelne postupujúcich
periodík, citácie v BC pochádzajú aj z ďalších zdroj ov.

V každom dieli BC sú publikované citácie sústredené
z predchádzajúceho roka spolu s citáciami oneskorene zaznamenaných publikácií (nezriedkavé sú prípady, že publikácie alebo články v časopisoch a zborníkoch vychádzajú
s polorčným, ba až ročným oneskorením).
Tematické členenie každého dielu BC je v tab. 3.
Počas 11 sledovaných rokov došlo len k nepatrným zmenám v tomto tematickom členení, v ktorom sa rozlišuje 15
hlavných tematických oblastí kartografie (tried 1. rádu), 52
podoblastí (tried 2. rádu) a 50 tematických oddielov, resp. tematík (tried 3. rádu). Je to dosť podrobné členenie kartografie, ktoré kladie na spolupracovníkov BC relatívne vysoké
nároky. Dobru šancu zvládnuť ich má len ten, kto dobre pozná svoj sledovaný okruh. Pre vačšinu spolupracovníkov,
ktorí sú zodpovední za zostavenie národných bibliografií to
znamená udržovať si dobru informovanosť o všetkých publikáciách z kartografie vydaných v danom roku a v danom
štáte.
Výhodou BC je fakt, že jedna a tá istá citácia sa uvádza
vo viacerých tematických oddieloch, vďaka čomu záujemca
o určitú tematiku nájde v príslušnom oddieli všetky citácie,
ktoré sa venujú plne alebo aspoň čiastočne danej tematike.
Zodpovedá to realite, že jedna a tá istá publikovaná (a citovaná) práca sa netýka vždy len jednej tematiky, ale často aj
dvoch, troch, ba aj štyroch kartografických tematík. Ufahčuje to hfadanie citícií publikácií bez toho, aby hfadajúci sám
tipoval v ktorej tematike by sa mohli nachádzať citácie, ktoré
by ho mohli potenciálne zaujímať.
Na druhej strane sa takéto redundantné (nadbytočne sa
opakujúce) citácie stávajú štatistickou nevýhodou; vďaka ním
je počet číslovaných citácií prevýšený asi o 113,čo znamená,
že v každom dieli BC je priemerne len asi 3000 originálnych
(neopakujúcich sa) citácií. Aj to je síce úctyhodný počet, ale
zo štatistického hfadiska sa redundančné citácie považujú za
nevýhodu.
Za ďalšiu nevýhodu by niektorí odborníci mohli považovať nedostatok abstraktu pri každej citácii (aby sa poskytlo
o publikácii viac informácií, než to naznačuje nadpis práce)
- no z bibliografického hfadiska by to bol už iný druh citačného diela, ktorý by sa približoval k typu rešeršných diel (ako
napr. Referativnyj Žurnal). Samozrejme, že bohatá rešeršne
zameraná bibliografia je ideálnym snom každého odborníka,
ale aj ten musí uznať, že rešeršná bibliografia nikdy nedosahuje taký parameter početnosti (aj úplnosti), ako citačná bibliografia, ktorá sa cení najma pre jej príznačnú početnosť a relatívne dobru prehfadnosť. Jej ciefom je upozorniť
potenciálneho záujemcu na to, čo bolo publikované a čo sa
priamo alebo aspoň čiastočne týka záujmovej oblasti z množiny okolo stovky kartografických tematík. Týmto spósobom
spolupracovníci a redaktori BC do istej miery nahradzujú
chýbajúce abstrakty, lebo do každej konkrétnej tematiky začleňujú citácie aj takých prác, ktoré by tam záujemca len podfa nadpisu neočakával. BC je teda viac, než súhrn jednoznačne orientovaných citácií.
Z hfadiska komplexnej kartografie však v BC naozaj
niečo chýba. Už zoznam sledovaných periodík (tab. 2) naznačuje, že medzi nimi chýbajú periodiká z geovedných oblastí (najma z geografie), ale aj z ďalších (napr. z oblasti vodného, cestného, lesného, pódneho hospodárstva, stavebníctva
a architektúry, štastitiky, ekonómie ap.), v ktorých sa kartografia úspešne uplatňuje či už v rámci geonformatiky a geografických informačných systémov, alebo tradične aj mimo
nich. Značnú časť týchto citácií BC obsahuje, lebo jej spolupracovníci sledujú širší okruh publikácií, než je ich zoznam
v tab. 2. Preto možno konštatovať, že štatistická vzorka ob-
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Tab. 3 Tematika a početnosť kartografických publikácií podl'a citácií v BC v rokoch 1991 až 2001

Témy/Tematiky
A. Bibliografia,
všeob. Iiteratúra; z toho:
1. všeobecné priručky
2. bibliografia, kataJógy
3. dokumentácia, klasifikácie
4. základné kartografické diela
5 periodiká
B. Dejiny kartografie;
z toho:
1. všeobecne
2. dejiny regiónov, z toho:
a. svet
b. oceány
c. Afrika
d. Amerika
e. Azia
f Austrália a Oceánia
g. Európa
h. poláme oblasti
i. kozmos (glóbusy)
3. obdobia v dejinách kartografie, z toho:
a. všeobecne
b. antické obdobie
c. stredovek
d. renesancia
e. baroko
f. novovek
C. Biografické aspekty v kartografii
D. Kart. organizácie
a inštitúcie; z toho:
1.všeobecne
2. kartografické spoločnosti
3. učebné a výskumné inšlitúcie
4. vzdelávanie v kartografii
5. producenti máp
6. mapové zbierky
7. podujatia, konferencie, výstavy
8. právne záležitosti autorské právo
E. Teória kartografie;
z toho:
1. podstata a filozofia kartografie
2. kartografická terminológia
3. teoretické základy kartografie
4. grafické základy kartografie
5. mapovanie
a. geodézia, topografia
b. fotogrametria, DPZ
c. zber dát pre tematické mapy
6. návrhy máp a mapový dizajn
a. redigovanie máp
b. typy máp, kartografické metódy
c. mierky, grafická úprava, označ. máp
d. kart. zobrazenia, mat. kartografia
e. legendy, inštrukcie
f kartografická generalizácia
g. geografické názvy, toponýmia
7. aktualizácia máo
F. Kartografická
výroba; z toho:
1.všeobecne
2. tradičné reprografické techniky
a. všeobecne
b. kreslenie, rytie
c. obtláčanie, umiestňovnie znakov
d. fotografické techniky
e. nefotografické techniky
f reprodukcia a tlač
3. počítačové spracovanie máp
a. všeobecne
b. zber a ukladanie dát
c. techniky spracovania, generalizácia
d. digitálne modely
e. Drezentácia dát
G. Priestorové
informaCné systémy; z toho:
1.všeobecne,databázy
2. geografické informačné systémy (GIS)
3. informačné systémy o územ( (UsY
H. Topografická
kartografia;
z toho:
1. všeobecne, špecifikácie máp
2. skupíny máp podra mierok
a. mierky vačšie ako 1: 1O 000
b. mierky od 1: 10 000 do 1:300 000
c. mierky menšie ako 1:300000
3 obsah topografických máp
a. polohopis
b. reliéf
I. Tematické kIIrtografla; z toho:
1. vieobecne. ipecifikécie máp
2. skupiny mé~ra
mierok
a. mierlcy 't
. ako 1:10000
b. mierlcyod 1:1000000 1:300000
c. mierl<y fIIfHIIje ako 1:300 000
3. skUpin~ra
obsahu:
admini
, letecké.
érske. archeologické,

Min.max.
52-84
10-64
4-17
3-28
3-9
1-14
510-796
29-73
278-482
14-50
8--23
0--22
20--67
14-43
2-11
150--274
0--8
4-17
149-291
0--6
1-5
1-13
10--21
4-23
7--43
92-214
261--416
7-21
5-24
9--40
23-62
42-113
48--82
80--128
1-13
438--663
7-32
Q--8
22--46
14--42
238-427
79--303
115-190
8--45
83-160
8--28
1-13
0--8
24-61
3-13
3-29
10--40
8-27
140-311
5-12
14-27
0--6
0--5
1-9
0--8
0--1
2-7
124-285
20--195
10--39
12-61
2~5
3-10
228-493
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siahnutá v BC je dostatočne reprezentatívna, aby sa podl'a nej
mohli robiť aj zovšeobecňujúce závery (konklúzie).
Vo vedeckom bádaní nie je neobvyklé používanie nepriamych indikátorov. Napríklad, v humánnej (donedávna sociálno-ekonomickej) geografii je známa metodika, podl'a ktorej z početnosti a dislokácie telefonických hovorov možno
zisťovat r6zne ukazovatele interakcií (koeficienty korelácie,
indexy vzájomnej vazby ap.) medzi jednotlivými mestami
(samozrejme, v období ekonomickej konjunktúry alebo stabilizácie). Podobne možno charakterizovať r6znymi parametrami viaceré ďalšie ekonomickogeografické alebo aj sociálne javy podl'a ďalších indikátorov, napr. podl'a dochádzky
do zamestnania, hotelových kapacít a percenta ich využitia,
nemocničných kapacít a percenta ich využitia, návštevnosti
múzeí, divadiel, kín, stredísk cestovného ruchu ap.
Z početností citácií v BC a ich zmien v čase (za II rokov)
možno analogicky usudzovať aj o určitých trendoch v kartografii.
Citácia obsiahnutá v dostatočne obsiahlom a dostatočne
podrobne klasifikovanom súbore citácií je dobrým orientačným ukazovatel'om v prvom rade po obsahovej stránke. Indikuje oblasť, v ktorej sa "niečo robí" (napr. rozvíja sa bádanie, experimentálna činnosť, prax ap.). Aj citácia o nejakom
podujatí (seminári, konferencie ap.) je vhodným ukazovatel'om o kartografických aktivitách v predmetnej (kartografii
často vzdialenej) oblasti. V druhom rade je citácia d6very-
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hodným ukazateIom preto, lebo vedecké a odborné projekty
(granty) implicitne rátajú s publikačnou aktivitou: každý
uchádzač o vedecký projekt je povinný preukazovať svoju
sposobilosť zoznamom publikácií a aj výsledky riešení projektov sa preukazujú zverejňovaním, t. j. v prevažnej miere
publikačnou činnosťou. V treťom rade je dostatočne dobrým
orientačným ukazovateIom aj celková početnosť citácií publikácií v každej jednotlivej tematickej oblasti, pretože pri vyšších početnostiach niekolko nevhodne zaradených citácií nehrá relevantnú úlohu.

o čom teda vypovedajú citácie kartografických publikácií
v BC podIa tabufky 3?
1. Niektoré kartografické tematiky sú v BC členené tak
ako to zodpovedá stavu poznania pred 30 až 50 rokmi. Takou tematikou je napr. podoblasť F2 - tradičné reprografické
techniky, ktom nemá význam ďalej sledovať s takou podrobnosťou (a až f). Naopak, hneď vedIajšia tematická podoblasť
(F3 - počítačové spracovanie máp) svojou až desaťnásobne
vyššou početnosťou dokazuje, že ťažisko spracovania máp sa
už v uplynulom desaťročí presunulo do tejto oblasti.
2. Nízkou početnosťou citácií udivuje tematická podoblasť
A4 základné kartografické diela (3 až 9 ročne)!
3. Najvyššiu početnosť citácií vykazuje tematická oblasť
0- kartografia regiónov (riešenie kartografických problémov aplikovaných v regionálnom kontexte).
4. Najnižšiu početnosť citácií majú K - mapy pre nevidiacich a slabozrakých (ktom nemá význam uvádzať samostatne na úrovni členenia 1. rádu) a L - mapové animácie
(početnosť citácií v tejto oblasti však v uplynulom desaťročí
začala vykazovať výraznejší rast).
5. Relatívne nízku početnosť citácií (menej ako 100 ročne)
majú oblasti: A - bibliografia a všeobecná literatúra (max.
84) a M - mapám podobné zobrazenie (max. 85).
6. Početnosť blížiacu sa k priemeru (100 až 500 citácií
ročne) mají oblasti C - biografické aspekty v kartografii
(max. 214), F - kartografická výroba (max. 311), G - priestorové informačné systémy (max. 493, čím sa približujú
k priemeru, ale v realite tento priemer vysoko prekračujú;
stačilo by sledovať viac publikácií z geovedných disciplín),
J - atlasová kartografia (max. 149) a N - využívanie máp
(max.265).
7. Nadpriemernú citačnú sledovanosť (nad 500 citácií
ročne) dosahujú: B - dejiny kartografie (max. 796), E - teória kartografie (max. 663, pričom najviac citácií je z oblasti
mapovania, resp. tvorby máp - až 427), I - tematická kartografia (max. 701) a už spomenutá ako maximálna 0- kartografia regiónov (max. 1159 ročne).
Ak si bližšie všimneme tematiku dejín kartografie a pozrieme sa do vlastných radov, možeme zistiť, že slušnú citačnú
(a teda aj publikačnú) úroveň majú v Česku, kým na Slovensku sa z tematiky dejín kartografie publikuje žalostne
málo, čo je dosledkom faktu, že na Slovensku sa dejinám kartografie špeciálne (a sústavne) nevenuje nikto. Nebyť pár
dávnejšie publikovaných monografií a doterajšej série konferencií s názvom Historické mapy (1976,1983,1989,1997
a 2001), ako aj sporadických "výletov do histórie" niekofkých (nemnohých) autorov, slovenská historická kartografia by si naďalej ostávala v letargii.
Za povšimnutie stojí ešte otázka: ako je v citáciách BC zastúpené Česko a Slovensko? V roku 1991 boli v BC citácie
od 64 československých autorovo V roku 1999 boli tam citácie od 36 českých a 44 slovenských autorov, v ďalších dvoch
rokoch sa tento ukazateI mierne znížil: roku 2000 boli v BC
citácie od 32 českých a 23 slovenských autorov, v roku 2001

citácie od 28 českých a 24 slovenských autorovoV porovnaní
s našimi susedmi (PoIskom a Maďarskom) sme na tom jednotlivo v menšine, ale sumáme (Česko + Slovensko) našich
susedov mierne prevyšujeme.
Skúmavý čitateI si z uvedených troch tabuliek može skonštruovať ešte niekoIko myšlienkových záverov.
Príspevok je jedným Z výstupov dosiahnutých Geografickým ústavom SAV v roku 2002 v rámci riešenia projektu
Č. 2/1037/22 "Mapovanie a hodnotenie krajiny aplikáciou
dial'kového prieskumu Zeme a geografického informačného
systému" podporovaného grantovou agentúrou VEGA.

[lJ ZOGNER, L.-CROM, W. (red.): Bibliographia Cartographica.
Intemational Documentation of Cartographical Literature. Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Vol. 18-28, 1991-2001.
Ing. lán Pravda, DrSc.,
Geografický ústav SAV,
Bratislava

Doc. Ing. Imrich Horňansk~, PhD.,
skončil funkciu predsedu ÚGKK SR
Vláda Slovenskej republiky (SR) svojím uznesením č. 930 z 21. 8.
2002 odvolala doc. Ing. Imricha Horňanského, PhD, z funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. Jeho odchod z funkcie nám dáva príležitosť vefmi zhustene si pripomenúť
jeho posobenie v rezorte geodézie a kartografie (GaK).
Narodil sa 18. 9. 1940 v Bratislave. V roku 1962 nastúpil do rezortu GaK. Pracoval v Bratislave, a to v Ústave geodézie a kartografie, v Inžinierskej geodézii, n. p., v Geodézii, n. p. a od roku 1982
v Slovenskom úrade geodézie a kartografie (SÚGK). Na týchto pracoviskách prešiel viacerými druhmi prác aj rozličnými stupňami riadenia. I. 2. 1987 bol vymenovaný za námestníka predsedu SÚGK
(od 1. 1. 1993 ÚGKK SR). (Jeho širokú pracovnú činnosť pozri Geodetický a kartografický obzor, 2000, Č. II, S. 217.) Výše 13 rokov
viedol rezort GaK a zaslúžil sa o terajšie nasmerovanie geodézie,
kartografie a katastra nehnutefností v SR, aj keď niektoré zámery sa
podarilo naplniť len čiastočne.
Ďakujeme doc. Ing. Imrichovi Horňanskému, PhD, za jeho neúnavnú prácu v záujme rozvoj a slovenskej geodézie, kartografie
a katastra a želáme mu do ďalších rokov vefa pevného zdravia a osobnej pohody.

Podpredseda ÚGKK SR Ing. Eduard
Maták odišiel do dochodku
I. 7. 2002 odišiel do dochodku Ing. Eduard Maták, podpredseda Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR).
Narodil sa 15. 7. 1941 v Ružomberku. Do rezortu geodézie a kartografie nastúpil v roku 1959. Pracoval vo viacerých organizáciách,
prešiel roznymi druhmi prác a vykonával viaceré funkcie. 1. 7. 1994
bol vymenovaný do funkcie námestníka predsedu ÚGKK SR a neskor 4. 8. 1998 do funkcie podpresedu ÚGKK SR. (Podrobnejšie pozri Geodetický a kartografický obzor, 2001, Č. 10,3. str. obálky.)
Oceňujeme 43-ročnú záslužnú prácu Ing. Eduarda Matáka, ktOfÚ
vykonal pre rozvoj slovenskej geodézie a kartografie a prajeme mu
do ďalších rokov, na zaslúženom odpočinku, vefa pevného zdravia
a duševnej pohody.

Roky ubiehajú každému, a tak zisťujeme, že dňa 8. 12. 2001, uprostred tvorivej práce, plný optimizmu a nových plánov, oslávil piiťdesiate narodeniny Ing. Jozef Vlček, riaditef Katastrálneho
ústavu v Žiline.
Rodák z Pohronskej Polhory, okres Brezno. Maturoval na strednej všeobecnovzdelávacej škole v okresnom meste v roku 1970 a odbor geodézia a kartografia skončil na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1975. V tomto roku
(21. 7.) nastúpil Ing. Vlček do Geodézie,n.p.,Žilina. Najskórpósobil na pracovisku oddielu evidencie nehnutefností (EN) v Brezne ako
vedúci meračskej čaty a od 5.7. 1979 ako vedúci oddielu EN
V Banskej Bystrici (B. B.). Na týchto pracoviskách prešiel Ing.
Vlček viacerými druhmi prác, získal odborný rozhfad a praktické
skúsenosti najmii v EN, v stavebnomeračských prácach a v aktualizácii máp. V roku 1980 získal oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
1. 1. 1987 bol Ing. Vlček vymenovaný za ekonomického námestníka riaditel'a Geodézie, n. p., Žilina a 1. 1: 1988 za riaditefa
Geodézie, n. p., Žilina. Po vzniku štátnych podnikov (š. p.) v rezorte
geodézie a kartografie (GaK) v roku 1989 vykonával od 1. 10. 1989
do 31. 12. 1989 funkciu technického námestníka riaditefa Geodézie,
š. p., Žilina a od 1. 1. 1990 do 31. 12. 1990 vedúceho prevádzky EN
na pracovisku v B. B.
Po reštrukturalizácii rezortu GaK prešiel Ing. Vlček 1. 1. 1991
do Krajskej správy geodézie a kartografie v B. B., detašované pracovisko v Žiline, ako vedúci oddelenia. V tejto funkcii pokračoval
aj po vzniku katastrálnych úradov (KÚ) od 1. 1. 1993, a to v KÚ
vB. B., pracovisko Žilina do 30. 4. 1994. Neskór od 1. 5. 1994 do
31. 8. 1994 vykonával funkciu riaditefa Správy katastra Žilina KÚ
vB. B. a od 1. 9. 1994 do 23. 7. 1996 zástupcu prednostu KÚ v B. B.
24.7. 1996 bol Ing. Vlček poverený a 2.9. 1996 vymenovaný
za riaditel'a novovytvoreného Katastrálneho ústavu v Žiline. V tejto
funkci i úspešne pósobí dodnes.
Ing. Vlček je publikačne činný. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú ako autora referátov na konferenciách a seminároch. Zaoberá
sa otázkami evidovania nehnutefností v katastri nehnutefností a právnym vlastníckym vzťahom k nehnutefnostiam. Všetky zverené funkcie vykonáva vel'mi zodpovedne. Kladným vzťahom k pracovným
povinnosťiam a k plneniu úloh, ako aj dobrými morálnymi vlastnosťami priaznivo vplýva na kolektív zamestnancov.
Do druhého životného polčasu želáme Ing. Jozefovi Vlčkovi
pevné zdravie, nové pracovné a osobné úspechy, aby ďalej rozvíjal
kataster nehnutefností a mal dostatok času na svoje záfuby.

poznatky. Příkladem je pojetí těchto předmětů, které v yosledních
letech přednáší studentům Fakulty aplikovaných věd ZCU v rámci
oboru geomatika. Nové technologie určování geodetických základů,
např. GPS (Global Positioning System) nebo moderní výpočetní
systémy, výrazně ovlivňují pojetí tradičních předmětů jako jsou vyšší
geodézie a geodetická astronomie.
Prof. J. Kabeláč napsal řadu skript o objemu minimálně 1000 stran
a v současné době tuto šňůru učebnic rozšiřuje o další skripta pro
předmět Geodetická astronomie a Kosmická geodézie pro studenty
zéu. Lze sjistotou očekávat, že se tato skripta stanou základní učebnicí i pro studenty geodetických oborů na ostatních vysokých školách.
Nesmírně si vážíme toho, že prof. Kabeláč předává od roku 1992
své vědomosti a zkušenosti především studentům oboru geomatika
v Plzni na ZČU a že jako člen vědecké rady Fakulty aplikovaných
věd může výrazně zasahovat do studijních plánů tohoto oboru. Pravidelně vede 3 až 5 diplomových prací a podílí se také na výchově
doktorandů.
Profil Prof. Ing. Josefa Kabeláče, CSc., by nebyl jasný a úplný,
kdybychom se nezmínili o jeho rozsáhlé vědecké činnosti. Své první
vědecké články publikuje již v padesátých letech minulého století ve
významném časopise "Studia geophysica et geodaetica." Habilitační
práci "Užití astrofotografie v geodézii" předkládá v roce 1969. Přestože již stihl ještě v roce 1969 úspěšně obhájit, nepatřil mezi prominenty režimu a jmenován docentem byl až v roce 1978.
Během sedmdesátých a osmdesátých let publikoval velké množství vědeckých statí a článků. Celkový počet čítá úctyhodných 160
prací a může se pochlubit jejich 250 citacemi. Významných výsledků
dosahuje v devadesátých letech jako řešitel a spoluřešitel grantů
GAČR, především ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR.
I když se J. Kabeláč již v osmdesátých letech stal významnou vědeckou osobností citovanou i v mezinárodním měřítku, např. v prestižních britských a amerických biografických publikacích ,,2000 outstanding Scientists of 20th Century", Cambridge a "lnternational
Directory of Distinguished Leadership", Washington, nebo v českých biografických slovnících z let 1992 a 2000 a ve slovnících
"Kdoje kdo" v roce 1998 a 2002, profesorem byl jmenován až v roce
1993.
Má-Ii být naše připomenutí osobnosti J. Kabeláče úplné, musíme
se též zmínit o jeho životní vitalitě a optimismu, s nímž se věnuje
dalším činnostem v rodném Jičíně, jehož je vášnivým propagátorem;
zúčastňuje se i kulturních akcí, a to nejen jako pasivní konzument.
Tak například v denním tisku po čtyři roky komentoval výstupy našich horolezců na osmitisícové himalájské velikány a podvakrát se
zúčastnil soutěže Šrámkova Sobotka s umístěním na 3. a I. místě.
Jsme přesvědčeni, že všichni, kdo měli tu čest s panem profesorem spolupracovat, nebo řešit jakýkoli úkol, oceňují jeho profesionalitu a přejí mu mnoho zdraví, životní vitality a pohody.

50 let pedagogické a vědecké
činnosti prof. Kabeláče
Před padesáti lety, tj. v září 1952, začala na Ústavu astronomie a základů geofyziky Fakulty speciálních nauk ČVUT v Praze pedagogická a vědecká činnost našeho kolegy, učitele a přítele Josefa Kabeláče, v současné době profesora na oddělení geomatiky katedry
matematiky Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni.
Padesát let činnosti vysokoškolského pedagoga a vědce je natolik
výjimečný časový interval, že stojí za to připomenout na stránkách
našeho odborného časopisu osobnost prof. Ing. Josefa Kabeláče,
CSc. a jeho činorodou a rozsáhlou pedagogickou a vědeckou aktivitu.
Svoji práci začal J. Kabeláč jako asistent prof. E. Buchara v roce
1952. Od tohoto roku vedl cvičení a semináře z geodetické astronomie, kosmické geodézie, geofyziky, vyšší geodézie a vyrovnávacího
počtu. Prof. Buchar postupně předával povinnost přednášet na J. Kabeláče, který byl již od roku 1956 odborným asistentem a intenzivně
pracoval na tématu kandidátské práce. Prof. Buchar významně ovlivnil i pedagogické pojetí geodetických předmětů J. Kabeláče, především z geodetické astronomie, které soustavně obohacovalo nové

Ústav geodézie FAST VUT v Brně pořádá v úterý dne 4. února 2003
seminář s mezinárodní účastí na téma

Přihlášky je třeba zaslat do 24. ledna 2003 na adresu Ústav geodézie FASTVUT, Veveří 95, Brno 662 37. Tel.: 541 147201, fax: 541
147218, e-mail zmolova.v@fce.vutbr.cz.
Prof Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.,
FAST VUT v Bmě
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